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XEDAPEN OROKORRAK
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

3546
104/2016 DEKRETUA, uztailaren 7koa, Euskal Autonomia Erkidegoan emango diren Oinarrizko
Lanbide Heziketako 20 tituluren curriculumak ezartzen dituena.
Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren
10.1 artikuluak ezartzen duenez, Estatuko Administrazio Orokorrak finkatuko ditu Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean aditzera emandako lanbide-prestakuntzako eskaintzak osatuko
dituzten profesionaltasun-ziurtagiriak eta -tituluak, betiere Konstituzioaren 149.1.30 eta 7. artikuluan
xedatutakoaren arabera eta Lanbide Heziketaren Kontseilu Nagusiari kontsultatu ondoren.
Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren arabera (hezkuntzaren kalitatea hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoak artikulu bakarreko bosgarren zenbakiaren
bidez aldatua), lanbide-heziketako tituluen curriculuma garatuko dute hezkuntza-arloko administrazioek, oinarrizko curriculumetik abiatuta.
Otsailaren 28ko 127/2014 Errege Dekretuaren 1. artikuluko b letrak I.etik XIV.era bitarteko
eranskinetan adierazi diren Oinarrizko Lanbide Heziketako tituluetako bakoitzaren alderdi hauek
zehazten ditu: oinarrizko curriculuma; prestakuntza-testuinguruaren oinarrizko parametroak;
lanbide-moduluen eta konpetentzia-atalen arteko egokitasuna, haiek egiaztatu edo baliozkotu
behar izanez gero; eta, konkurrentzia lehiakorra egonez gero, tituluaren bidez erdi-mailako zer
heziketa-ziklori aplika dakizkiokeen onarpen-irizpide lehenetsiak (127/2014 Errege Dekretua,
otsailaren 28koa, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketako ikasketen Oinarrizko Lanbide Heziketaren alderdi espezifiko batzuk arautzen dituena, hamalau oinarrizko lanbide-titulu onartzen
dituena, haien oinarrizko curriculumak finkatzen dituena eta Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko
2/2006 Lege Organikoan ezarritako irakaskuntzei dagozkien titulu akademiko eta lanbide-tituluak
emateari buruzko abenduaren 4ko 1850/2009 Errege Dekretua aldatzen duena).
Ondoren, maiatzaren 16ko 356/2014 Errege Dekretuak Oinarrizko Lanbide Heziketako zazpi
titulu ezartzen ditu 2. artikuluan, eta haien zehaztapenak I.etik VII.era bitarteko eranskinetan jaso
dira (356/2014 Errege Dekretua, maiatzaren 16koa, Lanbide Heziketako irakaskuntzen titulu-katalogoko Oinarrizko Lanbide Heziketako zazpi titulu ezartzen dituena).
Era berean, abuztuaren 28ko 774/2015 Errege Dekretuak Oinarrizko Lanbide Heziketako beste
sei titulu ezartzen ditu 2. artikuluan, eta haien zehaztapenak I.etik VI.era bitarteko eranskinetan jaso dira (774/2015 Errege Dekretua, abuztuaren 28koa, Lanbide Heziketako irakaskuntzen
titulu-katalogoko Oinarrizko Lanbide Heziketako sei titulu ezartzen dituena).
Hortaz, Euskal Autonomia Erkidegoaren berezko eskumenen esparruari dagokionez, Autonomia
Estatutuaren 16. artikuluan aditzera ematen denez, «Konstituzioaren lehen erabaki gehigarrian
erabakitzen dena aplikatzeko, irakaskuntza, zabalera, maila, gradu, era eta espezialitate guztietan,
Euskal Herriko Komunitate Autonomoaren konpetentziapean dago, Konstituzioaren 27. artikuluari
eta berori zehaztuko duten Lege Organikoei, haren 140.1.30 artikuluak Estatuari ematen dizkion
ahalmenei eta guztiori betetzeko eta bermatzeko behar den goi inspekzioari kalterik egiteke».
Ekainaren 9ko 86/2015 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Lanbide Heziketaren araubideari eta ezarpenari buruzkoak, curriculumaren gutxieneko osagaiak arautzen ditu
5. artikuluan. Bestalde, 6.ean, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Lanbide Heziketako
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heziketa-zikloen curriculuma garatzeko jarraibideak biltzen dira, ezertan galarazi gabe oinarrizko
curriculumean ezarritakoa. Curriculuma garatzeko, beharrezko egokitzapenak egin ahal izango
dira, Euskal Autonomia Erkidegoko inguruabar sozial, ekonomiko, produktibo eta hezkuntzakoen
arabera.
Dekretu honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoan Lanbide Heziketako 20 tituluren
curriculuma ezartzea, lehenago aipatutako dekretuaren arabera.
Dekretu hau bideratzean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko
4/2005 Legearen 19. artikulutik 22. artikulura bitartean aurreikusten diren izapideak bete dira.
Ondorioz, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren proposamenez, Lanbide
Heziketako Euskal Kontseiluak emandako txostena eta gainerako aginduzko txostenak aztertuta,
Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren arabera, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2016ko uztailaren 7an egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hau
XEDATZEN DUT:
1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-esparrua.
1.– Dekretu honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan emango diren Oinarrizko Lanbide Heziketako 20 tituluren curriculumak ezartzen dira.
2. artikulua.– Tituluen identifikazioa.
Curriculumak dekretu honetan ezarrita dituzten tituluak arauotan ageri dira: 127/2014 Errege
Dekretua, otsailaren 28koa, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketako ikasketen Oinarrizko Lanbide
Heziketaren alderdi espezifiko batzuk arautzen dituena, hamalau oinarrizko lanbide-titulu onartzen
dituena, haien oinarrizko curriculumak finkatzen dituena eta Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko
2/2006 Lege Organikoan ezarritako irakaskuntzei dagozkien titulu akademiko eta lanbide-tituluak
emateari buruzko abenduaren 4ko 1850/2009 Errege Dekretua aldatzen duena; 356/2014 Errege
Dekretua, maiatzaren 16koa, Lanbide Heziketako irakaskuntzen titulu-katalogoko Oinarrizko Lanbide Heziketako zazpi titulu ezartzen dituena; eta 774/2015 Errege Dekretua, abuztuaren 28koa,
Lanbide Heziketako irakaskuntzen titulu-katalogoko Oinarrizko Lanbide Heziketako sei titulu ezartzen dituena.
3. artikulua.– Curriculumak identifikatzea.
1.– Dekretu honetan ezartzen diren Oinarrizko Lanbide Heziketako tituluen curriculumak bat
datoz otsailaren 28ko 127/2014 Errege Dekretuaren III. eta IV. kapituluetan jasotakoarekin, baita
dagokion arauak titulu bakoitzerako arautzen duen oinarrizko curriculumarekin ere.
2.– Beste eranskin hauetan daude dekretu honetan ezartzen diren Oinarrizko Lanbide Heziketako tituluen curriculumetako lanbide-moduluetako irakaskuntzak eta gainerako elementu
espezifikoak:
I. eranskina: Nekazaritzako Lorezaintzako eta Lore Konposizioetako oinarrizko lanbide-titulua.
II. eranskina: Arte Grafikoetako oinarrizko lanbide-titulua.
III. eranskina: Merkataritza Zerbitzuetako oinarrizko lanbide-titulua.
IV. eranskina: Elektrizitateko eta Elektronikako oinarrizko lanbide-titulua.
V. eranskina: Eraikinak Eraberritu eta Mantentzeko oinarrizko lanbide-titulua.
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VI. eranskina: Sukaldaritzako eta Jatetxe-arloko oinarrizko lanbide-titulua.
VII. eranskina: Informatika eta Komunikazioetako oinarrizko lanbide-titulua.
VIII. eranskina: Bulegoko Informatikako oinarrizko lanbide-titulua.
IX. eranskina: Ostatuko eta Ikuztegiko oinarrizko lanbide-titulua.
X. eranskina: Ehunezko eta Larruzko Artikuluen Konponketako oinarrizko lanbide-titulua.
XI. eranskina: Ibilgailuen Mantentze Lanen oinarrizko lanbide-titulua.
XII. eranskina: Arotzeriako eta Altzarigintzako oinarrizko lanbide-titulua.
XIII. eranskina: Elikagaien Industrietako oinarrizko lanbide-titulua.
XIV. eranskina: Ile-apainketako eta Estetikako oinarrizko lanbide-titulua.
XV. eranskina: Administrazio Zerbitzuetako oinarrizko lanbide-titulua.
XVI. eranskina: Kirol Ontziak eta Laketontziak Mantentzeko Lanetako oinarrizko lanbide-titulua.
XVII. eranskina: Etxeko Jardueretako eta Eraikin Garbiketako oinarrizko lanbide-titulua.
XVIII. eranskina: Okintzako eta Pastelgintzako oinarrizko lanbide-titulua.
XIX. eranskina: Etxebizitzen Mantentze Lanetako oinarrizko lanbide-titulua.
XX. eranskina: Elementu Metalikoen Fabrikazioko oinarrizko lanbide-titulua.
3.– Dekretuan heziketa-ziklo bakoitzari dagokion eranskineko 2.2 atalean adierazita daude titulu
bakoitzeko Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta konpetentzia-atalen
zerrendak.
4.– Dekretuan heziketa-ziklo bakoitzari dagokion eranskineko 6. atalean adierazita daude
heziketa-ziklo bakoitzeko lanbide-moduluen eta konpetentzia-atalen arteko egokitasunak, haiek
egiaztatu edo baliozkotu behar izanez gero.
5.– Dekretuan heziketa-ziklo bakoitzari dagokion eranskineko 4. atalean adierazita daude
lanbide-heziketako zentroetan irakaslana garatu ahal izateko gutxieneko espazioak eta ekipamenduak. Horretaz gain, zentroek nahitaez bete behar dituzte zenbait arau; hain zuzen ere,
aukera-berdintasunari buruzkoa, denentzako diseinuari eta irisgarritasun unibertsalari buruzkoa,
lan-arriskuen prebentzioari buruzkoa, eta lanpostuko segurtasunari eta osasunari buruzkoa.
6.– Hemen adierazita daude Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren
42.4 artikuluan ezarrita dauden eta dekretu honen eranskinetan aipatzen diren eduki-bloke komunekin erlazionatutako moduluetako irakasleen betekizunak: otsailaren 28ko 127/2014 Dekretuaren
20. artikulua, eta azaroaren 8ko 1834/2008 Errege Dekretuaren VI. eranskina (1834/2008 Errege
Dekretua, azaroaren 8koa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, Batxilergoan, Lanbide Heziketan
eta erregimen bereziko irakaskuntzetan irakasteko prestakuntza-baldintzak ezartzen dituena eta
Bigarren Hezkuntzako irakaskuntza-kidegoen espezialitateak zehazten dituena, uztailaren 17ko
665/2015 Errege Dekretuak emandako idazketan –665/2015 Errege Dekretua, uztailaren 17koa,
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, Batxilergoan, Lanbide Heziketan eta araubide bereziko ikasketetan irakasteari buruzko eta irakasleen hasierako prestakuntzari eta Bigarren Hezkuntzako
irakasle kidegoen espezialitateei buruzko xedapen jakin batzuk garatzen dituena–).
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7.– Hemen adierazita daude heziketa-ziklo bakoitzeko gainerako moduluetan irakatsi behar
duten irakasleen betekizunak: otsailaren 28ko 127/2014 Errege Dekretuaren 20. artikulua, eta
dekretu honetan heziketa-ziklo bakoitzari dagokion eranskineko 5. atala.
4. artikulua.– Hezkuntza-ingurunera egokitzea.
1.– Ikastetxeak duen autonomia pedagogikoaren eta antolamendukoaren ildotik, hari dagokio
bere Ikastetxearen Ikasketa Proiektua ezartzea, eta proiektu horretan ezarriko ditu bere irakaskuntza-lanaren ezaugarriak eta nortasuna zehazteko, eta lanbide-moduluen programazioak
prestatzeari buruzko irizpideak finkatzeko beharrezko erabakiak.
2.– Ikastetxearen ikasketa-proiektuaren arabera, ikastetxeko sailetako irakasleei dagokie
Oinarrizko Lanbide Heziketako heziketa-zikloak osatzen dituzten lanbide-moduluen programazioak prestatzea eta onartzea. Horretarako, ezartzen diren helburu orokorrak izan behar dituzte
kontuan; lanbide-modulu bakoitzean bildutako ikaskuntzaren emaitzak, ebaluazio-irizpideak eta
edukiak errespetatu behar dituzte; eta irakaskuntzen erreferentziazko lanbide-profila hartu behar
dute euskarri gisa.
XEDAPEN GEHIGARRIA.– Ikasteko metodologia berritzaileak.
Ikastetxeek aukera izango dute, duten autonomia pedagogikoaz eta antolamendukoaz baliatuta,
eta ikasketa-proiektuko aurreikuspenen arabera, dekretu honen eranskinetan lanbide-moduluek
duten iraupena zertxobait aldatzea proposatzen duten proiektuak prestatzeko, heziketa-zikloak
emateari buruzko estrategietan eta metodologietan oinarrituta. Hori egin ahal izango da, baldin
eta ez bada aldatzen haien mailakako banaketa, eta titulua sortzeko errege-dekretuan modulu
bakoitzerako ezarri diren gutxieneko ordutegiak errespetatzen badira. Lanbide-heziketaren arloko
eskumena duen sailburuordetzaren baimena beharko dute proiektuok.
AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean
dekretu hau.
Vitoria-Gasteizen, 2016ko uztailaren 7an.
Lehendakaria,
IÑIGO URKULLU RENTERIA.
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua,
CRISTINA URIARTE TOLEDO.
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I. ERANSKINA, UZTAILAREN 7ko 104/2016 DEKRETUARENA
NEKAZARITZAKO LOREZAINTZAKO ETA LORE KONPOSIZIOETAKO OINARRIZKO
LANBIDE-TITULUA
1.– Tituluaren identifikazioa
Nekazaritzako Lorezaintzako eta Lore Konposizioetako oinarrizko lanbide-titulua elementu hauek
identifikatzen dute:
●
●
●
●
●

Izena: Nekazaritzako Lorezaintza eta Lore Konposizioak.
Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
Iraupena: 2.000 ordu.
Lanbide-arloa: Nekazaritza.
Europako baliokidea: INSN-3.5.3. (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua).

2.- Lanbide-profila
2.1 Tituluaren konpetentzia orokorra
Titulu honen konpetentzia orokorra da lore eta landareekin konposizioak prestatzea eta
laboreetan jarduera osagarriak egitea, berotegietako landare-ekoizpenean edo lorezaintza-zentroetan,
betiere lurrak prestatzen eta lorategi, parke eta berdeguneak ezartzen eta mantentzen lagunduz,
behar den kalitatearekin lan eginez, laneko arriskuei aurrea hartzeko eta ingurumena babesteko behar
diren arauak betez eta ahoz zein idatziz komunikatuz bai gaztelaniaz bai, hala dagokionean, hizkuntza
koofizialean, baita atzerriko hizkuntzaren batean ere.
2.2. Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta
konpetentzia-atalen zerrenda:
- Osatutako lanbide-kualifikazioak:
a) Loradendako jarduera osagarriak. AGA342_1. (108/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa).
Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC1112_1: Mantentze-lan osagarriak egitea loradendako instalazioetan, makinetan,
ekipamenduetan eta erremintetan.
UC1113_1: Loradendako lehengaiak eta materialak jasotzea eta egokitzea.
UC1114_1: Lore- eta landare-konposizioak prestatzeko lan osagarriak egitea.
UC1115_1: Loradendan jendeari arreta ematea eta zerbitzuak eskaintzea.
b) Mintegi, lorategi eta lorezaintza-zentroetako jarduera osagarriak .AGA164_1. (1228/2006
Errege Dekretua, urriaren 27koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0520_1: Mintegi eta lorezaintza-zentroetan landareak ekoizteko eta zaintzeko jarduera
osagarriak egitea.
UC0521_1: Lorategi, parke eta berdeguneak instalatzeko jarduera osagarriak egitea.
UC0522_1: Lorategi, parke eta berdeguneak mantentzeko jarduera osagarriak egitea.
- Osatu gabeko lanbide-kualifikazioak:
Nekazaritzako jarduera osagarriak. AGA163_1. (1228/2006 Errege Dekretua, urriaren 27koa).
Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0517_1: Nekazaritza-laboreetan lurra prestatzeko, ereiteko eta landatzeko jarduera osagarriak
egitea.
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UC0518_1: Ureztatzeko, ongarritzeko eta tratamenduak aplikatzeko jarduera osagarriak
nekazaritza-laboreetan.
2.3 Lanbide-ingurunea
2.3.1 Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:
Nekazaritzako peoia.
Nekazaritzako eta abeltzaintzako peoia.
Baratzezaintzako peoia.
Frutagintzako peoia.
Belarkien laborantzako peoia.
Lore moztuetako laborantzako peoia.
Lorezaintzako peoia.
Mintegiko peoia.
Lorezaintza-zentroko peoia.
Kirol-zelaietako peoia.
Loradendako peoia.
Loradendako laguntzailea.
Lore-biltegiko laguntzailea.
3.- Heziketa-zikloaren irakasgaiak
3.1 Tituluaren helburu orokorrak
a) Azpiegiturei, instalazioei, makinei eta ekipamenduei buruz ezarritako protokoloak ezagutu eta
identifikatzea, eta bete behar diren eginkizunekin erlazionatzea, muntaketako, mantentze-lanetako,
garbiketako eta desinfekzioko jarduera osagarriak gauzatzeko.
b) Egitekoa den laborea identifikatzea, makinen eta beste tresna batzuen hautaketa justifikatuz,
lurra eta substratua prestatze aldera.
c) Lortu nahi den produktua identifikatzea, lurraren ezaugarriak kontuan hartuz, laboreak ereiteko,
landatzeko edo birlandatzeko lanak egin ahal izateko.
d) Laborearen eta lurzoruaren ezaugarriak identifikatzea, haien beharrak ezagutuz eta justifikatuz,
ureztatzeko eta labore-lanak egiteko.
e) Laboreen nutrizio-beharrak eta haien prebentzio- eta sendatze-tratamenduak identifikatzea,
ongarriekin eta eragileekin erlazionatuz, ongarritu eta tratamendu fitosanitarioak aplikatu ahal izateko.
f) Loradendako materiala eta osagarriak identifikatu eta hautatzea, haien ezaugarriak eta
propietateak azalduta, hornikuntzari begira.
g) Landare-espezieen ugalketa teknikak deskribatzea, aplikatu beharreko baliabideak eta
mekanismoak ezagutuz, landare-materialaren sexu ugalketarako oinarrizko lanak egin ahal izateko.
h) Muntaketako, desmuntaketako eta dekorazioko teknikak azaltzea, eta lore bidezko dekoraziolanak muntatu eta desmuntatzeko beharrezkoak diren tresnak eta materiala deskribatzea.
i) Bilketarako teknika estetikoak identifikatzea, material erabilgarriekin eta produktuaren
ezaugarriekin erlazionatuz, loreekin eta landareekin egiten diren konposizioak biltzeari eta bezeroa
gogobetetzeari begira.
j) Lorategi-eremuek kontserbaziorako eta mantentze-lanetarako dituzten beharrak zehaztea, eta
haiek garbitu eta zaintzeko tekniken hautaketa justifikatzea.
k) Ingurune naturalean izaten diren gertakariak ulertzea ezagutza zientifikoa jakintza integratu
baten moduan erabiliz; halaber, ezagutzaren eta esperientziaren eremuetan oinarrizko arazoak
identifikatu eta konpontzeko metodoak ezagutu eta aplikatzea.
l) Trebetasunak garatzea, arazoak formulatu, planteatu, interpretatu eta konpontzeko; kalkulu
matematikoaren arrazoinamendua aplikatzea gizartean eta lan ingurunean moldatzeko, eta bere
baliabide ekonomikoak kudeatzea.
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m) Giza gorputzaren funtzionamenduaren oinarrizko alderdiak identifikatu eta ulertzea eta haiek
norberaren eta taldearen osasunarekin lotzea; gainera, higienea eta osasuna baloratzea bizitzan
ohitura osasungarriak garatu eta finkatzeko, zein ingurunetan dauden kontuan hartuta.
n) Natura-ondarearen zaintzarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak
garatzea, eta izaki bizidunen eta natura-ingurunearen arteko elkarreragina ulertzea, horrela gizakien
ekintzak ingurumenaren orekan dituen ondorioak baloratu ahal izateko.
ñ) Informazio-iturrien oinarrizko trebetasunak garatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak ikuspegi kritikoz erabiltzea, ingurune pertsonal, sozial edo profesionalean informazioa
lortu eta jakinarazteko.
o) Kultura- eta arte-ekoizpenen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea, haien elementuak aztertzeko
oinarrizko teknikak aplikatuz, errespetuz eta sentikortasunez jokatzeko kultura-aniztasunaren, ondare
historiko-artistikoaren eta kultura- zein arte-adierazpenen aurrean.
p) Hizkuntza-trebetasun eta -abileziak garatu eta finkatzea eta eskatzen den zehaztasun-,
argitasun- eta arintasun-maila lortzea, gaztelaniari eta, hala denean, hizkuntza koofizialari buruzko
ezagutzak erabiliz gizarte-ingurunean, eguneroko bizitzan eta lan-jardueran komunikatzeko.
q) Atzerriko hizkuntzan oinarrizko hizkuntza-trebetasunak garatzea, ahoz eta idatziz komunikatu
ahal izateko eguneroko bizitzan eta lan-jardueran ohikoak eta aurreikustekoak diren egoeretan.
r) Gaur egungo gertakarien arrazoiak eta ezaugarriak ezagutzea, baita bilakaera historikoari eta
banaketa geografikoari dagozkionak ere, gaur egungo gizarteen ezaugarriak azaltzeko.
s) Printzipio demokratikoetan oinarritutako balioak eta jokaerak garatzea, eta ohiko harreman
sozialetan eta gatazken konponbide baketsuan aplikatzea.
t) Prestakuntzarako dauden baliabideak eta eskaintzak alderatu eta hautatzea bizialdi osoko
ikaskuntzarako, horrela lan-egoera berriei eta egoera pertsonal berriei egokitzeko.
u) Ekimena, sormena eta joera ekintzailea garatzea, baita norberarengan konfiantza izatea, parte
hartzea eta ikuspegi kritikoa izatea ere, egoerak eta gorabeherak konpondu ahal izateko, bai lanjardueran, bai eremu pertsonalean.
v) Lanak taldean egitea, nork bere betebeharrak hartuz, besteak errespetatuz eta haiekin
elkarlanean arituz, baita besteekiko tolerantziaz eta errespetuz ere, zereginak eraginkortasunez
egiteko eta garapen pertsonalerako lagungarri izateko.
w) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informatzeko, komunikatzeko,
ikasteko eta laneko zereginak errazteko.
x) Laneko eta ingurumeneko arriskuak lan-jarduerarekin erlazionatzea, norbera babesteko behar
diren prebentzio-neurriak erabiltzeko xedez, eta beste pertsonei eta ingurumenari kalterik ez egiteko.
y) Bere lanbide-jarduerako teknikak garatzea lanaren eraginkortasuna eta kalitatea ziurtatuz, eta,
bidezkoa bada, laneko jardueretan hobekuntzak proposatzea.
z) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan izanda, gizarteko
agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa
parte hartzeko.
3.2 Lanbide-moduluak
Hauek dira heziketa-ziklo honen moduluak:

KODEA
3050
3051

LANBIDE-MODULUA
Laboreak ureztatzeko, ongarritzeko eta tratamenduak
aplikatzeko jarduerak
Lurra prestatzeko, landatzeko eta ereiteko eragiketa
osagarriak

2016/3546 (1178/7)

ORDUESLEIPENA

KURTSO
A

120

2

165

1

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

3053
3054
3055
3056
3057
3009
3059
3011
3012
E800
3058
GUZTIRA

Landareak mintegietan eta lorezaintza-zentroetan sortu
eta mantentzeko oinarrizko eragiketak
Lore- eta landare-konposizioak prestatzeko eragiketa
osagarriak
Lorategiak, parkeak eta berdeguneak ezartzeko
oinarrizko eragiketak
Lorategiak, parkeak eta berdeguneak mantentzeko
oinarrizko eragiketak
Lorezaintzako materialak
Zientzia aplikatuak I
Zientzia aplikatuak II
Komunikazioa eta gizartea I
Komunikazioa eta gizartea II
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lantokiko prestakuntza
Tutoretza eta orientabidea I
Tutoretza eta orientabidea II

198

1

144

2

132

1

132

1

96
165
144
165
168
53
260
33
25
2.000

2
1
2
1
2
2
2
1
2

3.3 Lanbide-trebakuntzekiko lotura
Dekretu honetako 3050 lanbide-moduluan ("Laboreak ureztatzea, ongarritzea eta tratamenduak
aplikatzea") ezarritako prestakuntzak bermatzen du Produktu fitosanitarioen manipulatzailearen
lanbide-txartelean eskatutako jakintza-maila, Produktu fitosanitarioen erabilera jasangarria lortzeko
jarduketa esparrua ezartzen duen irailaren 14ko 1311/2012 Errege Dekretuaren 18. artikuluaren
arabera. Nekazaritzako Lorezaintzako eta Lore Konposizioetako oinarrizko lanbide-tituludunak badu
adierazitako oinarrizko maila, baina egiaztatu egin behar du, Produktu fitosanitarioen manipulatzailetxartela aurkeztuta. Txartela Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak emango
du, hark duelako horretarako eskumena, 2014ko ekainaren 25eko Aginduaren bigarren xedapen
gehigarrian ezarritakoaren arabera (Agindua, 2014ko ekainaren 25ekoa, Ekonomiaren Garapen eta
Lehiakortasuneko sailburuarena, Defentsa Fitosanitariorako Baliabideen Ekoizle eta Operadoreen
Erregistro Ofiziala arautzen eta irailaren 14ko 1311/2012 Errege Dekretuaren zenbait alderdi garatzen
dituena Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan).
3.4 Moduluen garapena:
Lanbide-modulua: Laboreak ureztatzeko, ongarritzeko eta tratamenduak aplikatzeko jarduerak
Kodea: 3050
Kurtsoa: 2
Iraupena: 120 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Laboreak ureztatzen ditu, eta laborearekin eta lur motarekin erlazionatzen du hautatutako
metodoa.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Landareen funtsezko organoak eta haien funtzioak identifikatu ditu.
b) Landutako landare-espezie garrantzitsuenak bereizi ditu, baita haien nutrizio eta hidratazio
beharrak ere.
c) Ureztapen instalazio baten osagai nagusiak identifikatu ditu.
d) Ureztapen-instalazio baten osagai nagusi bakoitzaren funtzionamendua deskribatu du.
e) Eskuz ureztatzean, badaki zenbat ur bota behar den eta gai da ura bateratsu banatzeko.
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f) Laborea eta lur mota nolakoa, badaki zer ureztatze mota behar duen.
g) Ureztatzeko sistemaren mekanismo errazak martxan nola jarri azaldu du.
h) Ureztatze mekanizatuarekin lotutako automatismoak kontrolatu ditu.
g) Akatsen eta porroten aurrean erantzukizuna erakutsi du.
2.- Laboreak ongarritzen ditu, landareen nutrizio beharrak identifikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ongarri organikoen motak eta haien jatorria identifikatu ditu.
b) Ongarri kimikoen oinarrizko ezaugarriak azaldu ditu.
c) Ongarri kimikoen etiketak interpretatu ditu.
d) Ongarri organikoen eta kimikoen zamalanetan eta banaketa mekanizatuan, laguntzeko moduak
ezarri ditu.
e) Ongarria eskuz, berdin-berdin eta behar den dosian eta garaian botatzeko modua bereizi du.
f) Segurtasun-neurriak kontuan hartu ditu ongarriak aplikatzean.
g) Ongarritzea laborearekin eta lur motarekin erlazionatu du.
h) Laboreak ongarritzeko lanabes, ekipamendu, makina eta instalazioen oinarrizko mantentzelanak egin ditu.
i) Prozedurak eta teknikak modu ordenatuan, txukun, zehaztasunez eta segurtasunez gauzatu
ditu.
j) Banakako babes-ekipamenduak erabili ditu.
3.- Tratamendu fitosanitarioak aplikatzen ditu, haien beharra eta eraginkortasuna justifikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Landareen osasunaren alderdi orokorrak identifikatu ditu.
b) Laboreei eragiten dieten bizkarroi sailak oinarrizko moduan identifikatu ditu.
c) Produktu fitosanitario bat ezagutu du ontzietako etiketen informazioaren bidez.
d) Produktu fitosanitarioen segurtasuneko sinbologia interpretatu du.
e) Nahasketako jarduerak, salda prestatzekoak eta aplikatzekoak deskribatu ditu, betiere
ezarritako moduaren eta proportzioaren arabera.
f) Salda prestatu du, tratatu beharreko azaleraren eta suntsitu beharreko bizkarroiaren arabera.
g) Tratamendua modu uniformean aplikatu du.
h) Tratamenduaren eraginkortasuna egiaztatu du.
i) Tratamenduetan erabiltzen diren tresnen, ekipamenduen eta instalazioak garbitzeko eta
maneiatzeko lanak eta oinarrizko mantentze-lanak zehaztu ditu, aplikazio moduaren eta erabilitako
produktu motaren arabera.
j) Produktu kimiko fitosanitarioak erabiltzeko araudia aplikatu du.
k) Laneko arriskuei aurrea hartzeko arauak eta ingurumena babestekoak aplikatu ditu, produktu
fitosanitarioak prestatzeko eta aplikatzeko jarduera osagarriei lotuta.
4.- Lurzorua eta laborea mantentzeko lanak egiten ditu, ekoizpena eta produktuen kalitatea
handitze aldera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lurzorua eta laborea mantentzeko lanei dagozkien makinen, tresnen eta lanabesen
ezaugarriak zehaztu ditu.
b) Lurzoruak eta laboreak mantentzeko lanak noiz egin zehaztu du.
c) Mantentze-lanak justifikatu ditu, ekoizpena eta kalitatea handitzeko bide diren aldetik.
d) Mantentze-lanak laborearekin eta lur motarekin erlazionatu ditu.
e) Landareak “zurkaizteko” lanabesak eta tresnak identifikatu ditu.
f) “Zurkaizte” lana egin du, esku artean den laborearen arabera.
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g) Badaki zer espezie inausi behar diren eta zer tresna edo lanabesa behar diren horretarako.
h) Esleitutako laborearen inausketa egin du.
i) Kontuan hartu ditu ingurumena kontrolatzeko sistemak.
j) Erabilitako instalazioen, ekipamenduen eta tresnen garbiketa eta oinarrizko mantentze-lanak
egin ditu.
k) Banakako babes-ekipamenduak erabili ditu.
B) Edukiak:
1.- Ureztatzea
Landare baten atalak: sustraia, zurtoina, hostoak, lorea, fruitua, hazia.
Landareen fisiologia: garapen begetatiboa, loraketa eta fruktifikazioa, ugalketa asexuala.
Landareen garapenean eragiten duten faktoreak: ura, airea, argia, beroa, gatz mineralak.
Landatutako landare-espezie nagusiak. Nutrizio eta hidratazio beharrak.
Ura, ondasun urria. Ura lurzoruan: portaera.
Labore zurkarak. Belarkien laborantza estentsiboak. Belarkien laborantza intentsiboak.
Biodibertsitatearen garrantzia nekazaritzan.
Oinarrizko klimatologia: meteoro atmosferikoak.
Ureztatzea aplikatzeko oinarrizko sistemak: eskuzkoa, tanta-jario bidez automatizatua, aspertsio
bidez automatizatua.
Ureztatze-praktika: intentsitatea, iraupena eta aplikazio-unea.
Ureztatzeko instalazioak. Tentsiometroak eta balbulak. Fertirrigazioa.
Lurzoruaren hezetasuna neurtzea tentsiometroekin.
Ureztapeneko automatismoen irakurketa interpretatzea.
Laboreak ureztatzeko erabiltzen diren makina txiki edo ekipamenduen motak, osagaiak eta
erabilera.
Ureztatzeko erabiltzen diren tresnen, makinen eta instalazioen garbiketa eta oinarrizko
mantentze-lanak.
Laneko arriskuei aurrea hartzeko eta ingurumena babesteko arauak laboreak ureztatzeko
jarduera osagarrietan.
Ura, ondasun urria.
2.- Ongarritzea
Landareen elikadura.
Hosto-ongarritzea. Kontzeptua. Oinarriak.
Nahasketak prestatzea. Nahasketa nutritiboak. Ama-disoluzioak.
Ongarri organikoak. Motak, jatorria eta oinarrizko ezaugarri orokorrak. Ongarri solidoak:
simaurrak. Ongarri likidoak: mindak. Ongarri berdeak. Lurrustelak.
Ongarri kimikoak.
Ongarri bakunak eta konposatuak.
Ongarri organikoen eta kimikoen banaketa.
Erabilitako makinen ezaugarri nagusiak.
Laguntza lanak zamalanetan eta banaketan.
Ongarri organikoen eta kimikoen eskuzko banaketa mugatua.
Ongarritze-lanean erabilitako ekipamenduen, tresnen eta makinen garbiketa, lehen mailako
mantentze-lanak eta kontserbazioa.
Laneko arriskuei aurrea hartzeko eta ingurumena babesteko arauak laboreak ongarritzeko
jarduera osagarrietan.
Ongarri kimikoak gaizki eta gehiegi erabiltzeagatik sortzen den kutsadura.
3.- Tratamendu fitosanitarioak aplikatzea
Landareen osasunaren ezaugarri orokorrak.
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Laboreei erasotzen dieten bizkarroiak. Fauna kaltegarria eta onuragarria.
Izurriteak. Gaixotasunak. Belar txarrak. Kontrolatzeko metodoak.
Aplikatzeko ekipamenduak.
Produktu fitosanitarioak: deskribapena eta orokortasunak. Ezagutzea eta segurtasun-sinbologia.
Salda nahasteko eta prestatzeko jarduerak. Proportzioak. Tratatu beharreko azaleraren eta
suntsitu nahi den bizkarroiaren araberako kalkulua.
Prestakin fitosanitarioak lortzea. Tratamenduaren eraginkortasuna egiaztatzea.
Ekipamenduen garbiketa, mantentze-lanak, erregulazioa eta berrikuspena.
Produktu fitosanitarioen eta haien hondakinen arriskuak.
Produktu fitosanitarioak erabiltzeak dituen arriskuak.
Langilearen esposizio mailak: prebentzio eta babes neurriak produktu fitosanitarioen erabileran.
Lehen laguntzak.
Jardunbide fitosanitario egokia: etiketak eta segurtasun-datuen fitxak interpretatzea. Produktu
fitosanitarioak aplikatzeko jardunbideak.
Laneko arriskuei aurrea hartzeko eta ingurumena babesteko arauak tratamendu fitosanitarioak
aplikatzean.
Produktu fitosanitarioen erabilerari buruzko araudia.
4.- Lurzoruaren eta laborearen mantentze-lanak
Laboreen laborantza lanetan erabiltzen diren makina txiki edo ekipamenduen motak, osagaiak eta
erabilera.
Lurzorua maneiatzea.
Laborearen baldintzak mantentzeko laborantza lanak.
Zurkaiztea. Tresnak eta erremintak. Zurkaitzak.
Inausketa. Motak. Inausketa zurkararen, inausketa berdearen eta puntak kentzeko lanen
printzipio orokorrak.
Laboreentzako babes- eta aterpe-egiturak.
Berotegiak, tunelak, lur-estalkiak.
Fruituen mamitzearen eta bakantzearen maneiua.
Inausteko ekipamenduak eta tresnak.
Nekazaritza-lanetan erabilitako ekipamendu, lanabes eta instalazioen garbiketa eta
kontserbazioa.
Ingurumen-arauak eta laneko arriskuei aurrea hartzeko arauak laborantza-lanetan.
Lanbide-modulua: Lurra prestatzeko, landatzeko eta ereiteko eragiketa osagarriak
Kodea: 3051
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Lur-eremu txiki bat prestatzen du landare-materiala ezartzeko, eta hautatutako teknikak eta
baliabideak lurzoru motarekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lurzoru motak identifikatu ditu.
b) Kasuan kasu sastraka kentzeko eta garbitzeko zer sistema erabili behar den deskribatu du.
c) Medeatzeko eta ongarritzeko moduak, eta haiek aplikatzeko metodoa deskribatu ditu.
d) Edukien, manipulatuen eta kontserbazioaren etiketa normalizatuak interpretatu ditu.
e) Lurra prestatzeko egokiak diren tresnak eta makinak eta mantentze beharrak ezagutu ditu.
f) Lurra prestatzeko lanak sailkatu ditu, ezarritako xedeari jarraituz.
g) Lursaileko sastrakak kendu ditu, eta garbiketa egin du, prestatze lanaren aurretik.
h) Lurra beharren arabera ongarritu du, ongarriak erabiltzeko arauak kontuan harturik.
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i) Lurra prestatzeko erabilitako tresnen, makinen eta instalazioen garbiketa eta oinarrizko
mantentze-lanak egin ditu.
j) Laneko eta ingurumeneko arriskuak identifikatu ditu, baita arrisku horiei aurrea hartzeko
neurriak ere.
2.- Landare-materiala jasotzen du, zer ezaugarri eta aplikazio dituen identifikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Labore nagusien haziak edo landareak identifikatu ditu.
b) Landare-materiala bere aplikazioen arabera sailkatu du.
c) Landareak eta haziak deskargatzeko sistemak identifikatu ditu.
d) Landare-materiala prestatu eta egokitzeko teknikak identifikatu ditu, ongi ezartzeari begira.
e) Landarea edo hazia landatu edo erein arte kontserbatzeko sistemak sailkatu ditu.
f) Landareen ugalketa eta hedapenerako jarduera osagarriak deskribatu ditu.
g) Landare-materiala jaso eta kontserbatzeko erabiltzen diren tresnen, lanabesen eta makinen
oinarrizko mantentze-lanak egin ditu.
h) Makinak eta tresnak maneiatzean segurtasun-neurriak aplikatu ditu.
3.- Aterpe azpiegitura txikiak instalatzen ditu, eta babes sistema desberdinak ezagutzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nekazaritzako ustiategi batean izan daitezkeen aterpe azpiegitura errazak identifikatu ditu.
b) Laboreak babesteko azpiegitura errazak instalatzeko lanak zehaztu ditu.
c) Azpiegituretan erabili diren eraikuntza materialak identifikatu ditu.
d) Segurtasuna erakutsi du eraikitzekoa den instalazioaren hasierako ebaluazioan.
e) Itzalpeak, tunelak, lur-estalkiak, mintegiak eta berotegiak instalatzeko materialak jarri ditu.
f) Zereginen segida egoki bati jarraituz egin ditu lanak.
g) Aterpe azpiegiturak instalatzeko erabiltzen diren tresnen, makinen, lanabesen eta instalazioen
oinarrizko mantentze-lanak egin ditu.
h) Laneko arriskuei aurrea hartzeko arauak eta ingurumena babestekoak aplikatu ditu,
laborearentzako aterpe-azpiegitura txikiak instalatzeko jarduera osagarriei dagokienez.
4.- Landareak erein edo birlandatzen ditu, hautaturiko prozedurak eta sistemak justifikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Landaketaren banaketa markatu du lursailean.
b) Zuloen eta kabailoien kopurua eta tamaina ondorioztatu ditu.
c) Ereiteko edo landatzeko sistema desberdinen ezaugarriak zehaztu ditu, landare-materialaren
motarekin erlazionatuz.
d) Laborea ongi ezarri dela ziurtatu du.
e) Ereite edo landatze lanean erabilitako tresnen, lanabesen eta makinen oinarrizko mantentzelanak egin ditu.
f) Garatzen duen zereginaz arduratu da, eta eraginkortasunez komunikatu da unean uneko
pertsona egokiarekin.
g) Segurtasun-neurriak aplikatu ditu, laboreak erein eta landatzeko jarduera osagarrietarako
makinak eta tresnak erabiltzean.
B) Edukiak:
1.- Lurra ereiteko eta landatzeko prestatzea
Lurzoruen materia organikoaren edukia.
Ongarriak eta medeapenak: motak.
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Simaurtu, ongarritu eta medeatzeko teknikak, laboreen araberakoak.
Lursaileko sastraka kentzea eta garbitzea. Erabili beharreko materialak eta makinak.
Aitzurra eta motokultorea: motak eta maneiua.
Makinak eta tresnak erabiltzeko segurtasun-neurriak.
Lurra ereiteko edo landatzeko prestatzean erabiltzen diren tresnen, makinen eta instalazioen
oinarrizko mantentze-lanak.
Lurra eta ingurumena zaintzea nekazaritzako jardunbide egokien bidez.
Segurtasun-neurriak, ongarriak maneiatzeko eta aplikatzeko orduan.
Norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea.
2.- Landare-materiala jasotzea
Landare-materiala. Sailkapena eta aplikazioak. Prestatzea eta egokitzea.
Landareak eta haziak identifikatzea. Morfologia eta egitura.
Landareak edo haziak deskargatzea, kontserbatu eta biltegiratzea eta manipulatzea.
Tresnen, lanabesen, makinen eta instalazioen oinarrizko mantentze-lanak.
Makinak eta tresnak erabiltzeko segurtasun-neurriak.
Laneko arriskuei aurrea hartzeko arauak eta ingurumena babestekoak, landare-materiala jaso,
biltegiratu eta egokitzeko lanetan.
Landareak eta haziak biltegiratu eta egokitzeko lanak zehaztasunez egiteko jarrera.
3.- Laboreentzako aterpe izango diren oinarrizko azpiegiturak instalatzea
Laboreen ingurumen babeseko sistemak: berotegi txikiak, tunelak, lur-estalkiak. Instalazio-lanak.
Ingurumen-kontroleko elementuak. Aireztapena. Berokuntza. Hozketa. Hezedura. Neurtzeko
lanabesak eta zundak. Itzal egiteko mailak.
Azpiegitura motak: itxiturak eta hesiak, bideak, haize-babesak, estalkiak, putzu eta zundaketak,
gainazaleko uren hartuneak, erretenak, hodi nagusiak, ureztatze-urmaelak.
Erabilitako materialak: burdinak, alanbreak, plastikoak, beste batzuk.
Laboreentzako aterpe-instalazio txiki bat eraikitzea: zailtasuna eta instalazio denbora baloratzea.
Lanak egitea. Zereginak sekuentziatzea.
Tresnen, lanabesen, makinen eta instalazioen oinarrizko mantentze-lanak.
Matxuratutako elementuak ordezkatzea. Erremintak. Mantentze erregistroak.
Garbitzeko, desinfektatzeko, eta intsektuak eta arratoiak hitzeko produktuak.
Laneko arriskuei aurrea hartzeko eta ingurumena babesteko arauak, laboreentzako aterpe
azpiegiturak instalatzeko lanetan.
4.- Ereitea, birlandatzea edo landatzea
Ereitea. Motak. Zein laboretan erabiltzen den. Dosia. Haziek bete behar dituzten baldintzak.
Birlandatzea eta landatzea. Motak. Zein laboretan erabiltzen den. Plantulek eta zuhaitz-landareek
bete behar dituzten baldintzak.
Landaketaren banaketa markatzea lursailean.
Zuloak eta kabailoiak egiteko metodoak.
Kopurua eta tamaina ondorioztatzeko kalkulua.
Zuloak eta kabailoiak egiteko tresnak edo makina txikiak.
Landare-materiala maneiatzea, ereite- edo landatze-lanetan.
Ereiteko eta landatzeko sistemak eta sasoiak.
Ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko makinak.
Ereite edo landatze lanean erabilitako tresnen, lanabesen eta makinen oinarrizko mantentze-lana.
Segurtasun-neurriak eta ingurumenaren babesa makinak eta tresnak erabiltzean.
Lanbide-modulua: Landareak mintegietan eta lorezaintza-zentroetan sortu eta mantentzeko
oinarrizko eragiketak
Kodea: 3053
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Kurtsoa: 1
Iraupena: 198 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Mintegi bateko lurra prestatzen du, haren ezaugarrien arabera medeatuz eta ongarrituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mintegi bat osatzen duten azpiegiturak deskribatu ditu.
b) Lurzoru motak bereizi ditu haien testuraren arabera.
c) Lurra prestatzeko lanak deskribatu ditu, ezarritako xedeari jarraituz.
d) Kasu bakoitzean egokiak diren sastraka kentzeko eta garbitzeko sistemak deskribatu ditu.
e) Medeatzeko eta ongarritzeko moduak eta haiek aplikatzeko metodoa azaldu ditu.
f) Lurrari medeapen organikoak eta mineralak bota zaizkio, modu uniformean.
g) Lurra ongarritu du, ongarriak erabiltzeko segurtasun-arauak kontuan harturik.
h) Landareak ekoizteko substratu mota desberdinak deskribatu ditu.
i) Substratuen osagaiak modu homogeneoan eta ezarritako proportzioetan nahastu ditu.
j) Behar adina ur bota du, substratua hezetasun maila egokiarekin mantentzeko.
k) Erabilitako lanabes eta makinak garbitu eta ordenatu ditu, eta bikain kontserbatu.
2.- Laboreak babesteko eta ureztatzeko oinarrizko azpiegiturak jarri eta haiek non kokatu
justifikatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laboreak babesteko sistemak identifikatu ditu.
b) Laboreak babesteko azpiegiturak instalatzeko lanak deskribatu ditu.
c) Landareak ekoizteko erabilitako ureztatze-sistemak aipatu ditu.
d) Bana-banaka aipatu ditu ureztatzeko sistemarik ohikoenen elementuak.
e) Beharrezko zulo eta zangak egin ditu, laboreak babesteko eta ureztatzeko azpiegiturak
jartzeko.
f) Zuloak egin ditu, eta ezarritako neurriak dituztela bermatu.
g) Materialak modu ordenatuan eraman, zabaldu edo jarri ditu.
h) Ahal den ingurumen-ondorio txikieneko azpiegitura egin du.
i) Erabilitako materialak, erremintak, makinak eta tresneria manipulatzean istripuen sorbururik
ohikoenak zein diren identifikatu ditu.
j) Erabilitako lanabes eta makinak garbitu eta ordenatu ditu, eta bikain kontserbatu.
k) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak aplikatu ditu.
l) Banakako babes ekipamenduak erabili ditu.
3.- Landareak ekoizten ditu, eta ugaltzeko teknikak deskribatzen eta aplikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili beharreko bideak deskribatu ditu, landare-materialaren ugaltze begetatiborako eta
sexualerako.
b) Ereduko ugaltze begetatiboaren eta sexualaren teknikak identifikatu ditu.
c) Landare-materiala kontserbatzeko teknikak azaldu ditu.
d) Ernetzeko eta ugaltzeko mahaiak, hazitegiak, zapaldak eta edukiontziak prestatu ditu.
e) Landare-materiala prestatzeko teknikak ezagutu ditu.
f) Hazia modu uniformean eta behar bezain sakon zabaldu, eta lehenbiziko ureztapena egin du,
materiala landatu ondoren.
g) Birlandaketak egin ditu, landareen bideragarritasuna bermatuz.
h) Hazitegiak bakandu ditu, plantulak garatuko direla bermatuz.
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i) “Zurkaitzak” jarri ditu, teknika eta baliabide egokiak erabiliz.
j) Labore-eremuetako ingurumen baldintzak kontrolatu ditu.
4.- Merkaturatzeko prestatzen ditu landareak: haien sustrai- eta aire-sistemak egokitzeko teknikak
bereizten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Landarea erauzteko teknikak deskribatu ditu.
b) Landarea "mintegiratzeko" teknikak azaldu ditu.
c) Landareen sustrai- eta aire-sistemak egokitzeko teknikak definitu ditu.
d) Etiketa motak identifikatu ditu.
e) Garraioan landarea babesteko teknikak deskribatu ditu.
f) Hosto iharrak, lore zimelduak, belar gaiztoak eta zikinkeria kendu zaizkie landareei, egokiro
aurkezteko.
g) Lanabesak garbitu, ordenatu edo bikain mantendu ditu.
h) Ingurumen-araudiarekin lotutako neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Lurra prestatzea
Mintegi bat osatzen duten instalazioak. Espazioaren banaketa.
Lurzoruen testura: kontzeptua, lurzoruen sailkapena, testurak zehazteko oinarrizko metodoak.
Medeapenak aplikatzea: motak, ezaugarriak eta aplikazioa.
Substratuak prestatzea: motak, ezaugarriak, prestatzea eta nahasketak.
Lurra prestatzeko teknikak.
Lursaileko sastraka kentzea eta garbitzea, eta erabili beharreko lanabesak eta makinak garbitzea.
Lurra prestatzeko lanabesak eta makina txikiak erabiltzea.
Segurtasun-neurriak ongarriak maneiatzean.
Lurra eta ingurumena zaintzea nekazaritzako jardunbide egokien bidez.
Norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea.
2.- Babesteko eta ureztatzeko azpiegitura instalatzea:
Laboreen ingurumen babeseko sistemak: berotegi txikiak, tunelak, lur-estalkiak.
Erabilitako materialak: burdinak, alanbreak, plastikoak.
Landareetarako eta, oro har, landare-materialetarako aterpe txiki bat eraikitzea.
Ureztatzeko sistemak: osagaiak.
Ureztatzeko instalazioak. "Tentsiometroak" eta balbulak.
Babes- eta aterpe-instalaziorako erabiltzen diren tresnen, lanabesen, makinen eta instalazioen
oinarrizko mantentze-lanak.
Laneko arriskuei aurrea hartzeko eta ingurumena babesteko arauak, babes- eta ureztatzeazpiegiturak instalatzeko lanetan.
3.- Landareen ekoizpena
Ugalketa sexuala: hazia. Landare-espezie batzuen eta besteen heltze-egoera, sasoia eta biltzeko
metodoak.
Haziak biltegiratzeko metodoak.
Aldez aurretik ernetzeko teknikak.
Hazien kalitatea zehazten duten faktoreak.
Mintegi motak espezieen arabera. Mintegiaren kokapena eta babesa. Mintegiaren hasierako
erabilera.
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Ugalketa asexuala edo begetatiboa: landare-materialaren mota, hedapen-teknika bakoitzaren
bilketa. Abantailak eta desabantailak.
Oinarrizko laborantza-zainketak, landare elementuak ekoizteko eta mantentzeko aplikatuak.
Landareak ekoizteko lanetan erabilitako ekipamendu, lanabes eta instalazioen garbiketa eta
kontserbazioa.
Ingurumenari buruzko arauak betetzea.
4.- Landareak prestatzea merkaturatzeko:
Landarea erauztea. “Mintegiratzea”.
Landareen sustrai eta aire sistemak egokitzea.
Etiketak. Ereduzko informazioa. Izen komertzial nagusiak.
Garraiorako landareak ekoizteko teknikak.
Hondakinen tratamendua.
Landareak prestatzeko lanetan erabilitako ekipamendu, lanabes eta instalazioen garbiketa eta
kontserbazioa.
Ingurumenari buruzko arauak betetzea.
Lanbide-modulua: Lore- eta landare-konposizioak prestatzeko eragiketa osagarriak
Kodea: 3054
Kurtsoa: 2
Iraupena: 144 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Lehengaiak eta egiturazko elementuak egokitzen ditu, bukaerako produktuaren ezaugarriekin
erlazionatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materialak bana-banaka aipatu ditu izaeraren/tipologiaren arabera, eta izen ezagunenarekin
edo ezagunenekin aipatu, eta loradendan duten erabilera deskribatu du.
b) Lehengaietan eta materialetan izan daitezkeen kalteak identifikatu ditu.
c) Loradenda batean saldu ohi diren lore eta landareen espezieak identifikatu ditu, eta haien
oinarrizko zainketak eta berariazko ezaugarriak deskribatu.
d) Produktu, lehengai eta material bakoitzak biltegiratuta egotean dituen behar fisikoak eta
ingurumenekoak zehaztu ditu, betiere ongi kontserbatu eta iraun dezaten.
e) Euskarriek, oinarriek eta egiturek izan behar dituzten oinarrizko ezaugarriak aipatu ditu.
f) Lore edo landareen bidezko konposizioen parte izan daitezkeen ontzien motak eta formak
identifikatu ditu, eta izan behar dituzten ezaugarri nagusiak aipatu.
g) Loreak paketeetatik atera eta garbitu egin ditu, sailkatu ondoren.
h) Loreak baldintza fisiko batzuetan jarri eta tratamendu kimikoak eman zaizkie, irekitze maila
zehatz batera iritsi arte.
i) Aldian-aldian aldatu du ura biltegian gordeta dauden lore eta landare berde apaingarrien
ontzietan.
j) Kendu egin ditu loreak edo landareak babesteko bilgarriak –apaintzekoak ez direnak–, landarematerialaren oxigenazioa errazteko eta eritasunak saihesteko.
k) Lehengaiak eta egiturazko elementuak manipulatzeak dituen arriskuak identifikatu ditu.
2.- Konposizioak prestatzen ditu loradendan, eta landare, lore eta berde apaingarri moztuen
forma, neurria, kolorea eta bolumena egitekoa den konposizio motarekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lore-konposizioak prestatzean erabilitako teknika nagusiak deskribatu ditu.
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b) Aldez aurretik ezarritakoen artean egokiena den euskarria, oinarria, egitura eta ontzia hautatu
ditu, egitekoa den lore- eta landare-konposiziorako egokiena den aldetik.
c) Konposizio bakoitzerako aldez aurretik ezarritakoen artean egokienak diren osagai
apaingarriak hautatu ditu.
d) Egitekoa den konposizio edo lan motarako aldez aurretik ezarritakoen artean egokienak diren
elementu naturalak hautatu ditu, iraunkortasunaren eta bateragarritasunaren irizpideei jarraituz.
e) Egokitu egin ditu euskarria, oinarria, egitura eta ontzia, lore-konposizioan jarriko den lehengai
motarako egokiena den materialez betez (perlita, gela, lurra, besteak beste).
f) Manipulatu egin ditu landare, lore eta berde apaingarriak, lan zehatz bakoitzerako egokienak
diren prestatze teknikez baliaturik.
g) Substratuak prestatu eta birlandaketak egin ditu.
h) Koroa-uztaiak xingolez eta berdez forratu ditu.
i) Koroa-buruak prestatu ditu.
3.- Loradendako produktuak aurkezten ditu, haien estetika justifikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bukatutako produktuak biltzeko erabiltzen diren materialen testurak identifikatu ditu.
b) Lore- eta landare-konposizio bakoitzari aplikatu behar zaizkion bilgarri motak eta aurkezpen
moduak zehaztu ditu, formaren, tamainaren eta produktua emateko baldintzen arabera.
c) Bilgarri mota bakoitzarekin erabiltzen diren teknikak deskribatu ditu, betiere prestatu gabeko
loreak eta landareak aurkezteko eta lore eta landare natural eta artifizialen konposizioak egiteko.
d) Bilgarri mota desberdinak egin ditu, begizta, paper eta oihalak moztuz eta muntatuz.
e) Oparitarako kutxak prestatu ditu loreekin.
f) Eskaintzak dituzten begiztak prestatu ditu lore- eta landare-konposizioetarako.
g) Itsatsi, grapatu eta lotzeko teknikak deskribatu ditu.
h) Irizpide estetikoak baloratu ditu funtzionalen aldean.
4.- Lore edo landare natural edo artifizialekin egiten diren dekorazioak muntatzen/desmuntatzen
ditu, zein tokitan jartzen diren kontuan harturik.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eremu zehatz batzuetan (ezkontza autoak, elizak, agertokiak eta beste) jartzen diren lore- eta
landare-konposizioak deskribatu ditu.
b) Berariazko lore eta landare dekorazioetan erabiltzen diren materialak muntatu, desmuntatu eta
garraiatzeko teknikak deskribatu ditu, tipologia kontuan harturik.
c) Lore edo landare bidezko dekorazio bateko lan bukatuak eta lan bat osatzen duten piezak
identifikatu ditu.
d) Dekorazioan erabilitako lore eta landare natural eta artifizialen egoera identifikatu du.
e) Lore bidezko dekorazioen krokisak eta bozetoak interpretatu ditu.
f) Eremu desberdinetan loreek eta landareek izan behar duten kokalekua zehaztu du.
g) Ordenaz eta garbi lan egin du, ezaugarri eta zailtasun desberdinetako konposizioekin egindako
dekorazioak muntatu eta desmuntatzean.
h) Material, lehengai eta produktu akastunak edo egoera txarrean daudenak ordeztu egin ditu,
lanaren bukaerako itxura aldatu gabe.
i) Irizpide estetikoak eta haien bilakaera historikoa justifikatu ditu.
j) Laneko arriskuen prebentzioari buruzko neurriak aplikatu ditu.
5.- Jendeari arreta ematen dio, eta komunikazio teknikak eta gatazkak konpontzekoak zehaztu
eta aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Komunikazio-teknikak deskribatu ditu.
b) Bezeroaren tipologia, eta erosteko dituen beharrak identifikatu ditu.
c) Bezeroengana bideratu da, loradendako produktuak eta zerbitzuak erosteko dituzten beharrei
erantzuteko.
d) Loradendan eskaintzen diren zerbitzuak eta produktuak deskribatu ditu, zein egoera edo
gertakaritarako diren kontuan izanik.
e) Ordainbideei buruzko informazioa eman du.
f) Katalogoak eta gidaliburuak erabili ditu paperean, informatizaturik edo beste edozein
euskarritan.
g) Mandatuen albarana bete du beharrezkoak diren datuekin, eta artxibatu egin du.
h) Salmentaren jarduera bukatu du mandatuaren zenbatekoa kalkulatuz eta ordainagiria emanez.
i) Bezeroak planteatutako eragozpenen aurrean argudio egokiak hautatu ditu.
j) Bezeroen kexei eta erreklamazioei aurre egiteko erabilitako teknikak deskribatu ditu.
k) Erreklamazio baten aurrean jarraitu beharreko prozesua identifikatu du.
B) Edukiak:
1.- Lehengaiak eta egiturazko elementuak egokitzea
Saltokiko landare eta lore espezieak.
Landareak: izen arrunta eta zientifikoa, deskribapena, behar fisiologikoak, merkaturatze sasoiak
eta salmenta.
Loreak: izen arrunta eta zientifikoa, deskribapena, behar fisiologikoak, merkaturatze sasoiak eta
salmenta.
Lore eta landare artifizialak: motak eta materialak.
Loradendako materialak: zeramika, kristala, plastikoa, oihala, lurra eta dekorazio-gela.
Ezaugarriak eta aplikazioak.
Material osagarriak (esponja sintetikoak, alanbreak, loreetarako kolak, silikonak, estaltzeko zintak,
besteak beste). Ezaugarriak eta aplikazioak.
Ontziak eta eusteko elementuak.
Lore eta landareen kalitateari buruzko merkataritza irizpideak.
Loreak zabaltzeko prozesua azkartu edo moteltzeko metodoak.
Landare eta loreen izurri eta gaixotasunik ohikoenak eta haien kontra egiteko baliabideak.
Kontserbagarriak. Hozkailua: motak eta ezaugarriak.
Lorea eta landarea manipulatzeko teknikak.
Lehengaiak maneiatzeari lotutako arriskuak.
2.- Lore eta landareekin konposizioak egitea:
Estilo artistikoak eta konposiziokoak. Mota bakoitzaren xedea eta helburua.
Sailkapena. Izaera. Formak.
Lore eta landareak lehortzeko teknikak.
Kolorea: kontrastea, harmonia, oinarrizko koloreak eta sekundarioak, kolore beroak eta hotzak.
Irudi geometrikoak: haien pisua eta kolorea. Proportzioak.
Kiribila: teknika eta aplikazioak.
Lotzea: teknikak eta erabilerak.
Alanbratzea: teknikak eta erabilerak.
Forratzea eta xingolaztatzea: teknikak eta aplikazioak.
Esponja: ezaugarriak, kalitateak, motak eta jartzeko teknikak.
3.- Loradendako produktuen aurkezpena
Irizpide estetikoak. Bilakaera historikoa.
Dekorazio-elementuak.
Bilgarri motak.
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Paketeak egitea eta aurkeztea: teknikak eta aplikazioak.
Papiroflexia-teknikak.
Itsatsi, grapatu eta lotzeko teknikak.
Loreen kutxak eta begiztak prestatzea.
4.- Dekorazioak muntatzea eta desmuntatzea
Gertaldi edo ekitaldietarako konposizioak.
Dekorazioko krokisak eta bozetoak interpretatzea.
Espazioaren eta dekorazioaren arteko harremana.
Muntatzeko eta desmuntatzeko teknikak.
Dekorazioen mantentze-lana eta kontserbazioa.
Laneko osasunari, arriskuen prebentzioari eta ingurumenaren zaintzari buruzko araudia
5.- Jendearentzako arreta
Komunikazio-teknikak. Adeitasun- eta gizabide-arauak.
Loradendan eskaintzen diren zerbitzuak eta produktuak.
Bezeroen arreta erakartzeko eta haien interesa pizteko teknikak.
Lore- eta landare-konposizioen sailkapena: haien izaeraren, formaren eta norakoaren arabera,
besteak beste.
Gertaldiak eta ekitaldiak. Zeremoniak, ezkontzak, hiletak, biltzarrak eta bilerak, besteak beste.
Ordainbideak: eskudirua, kreditua, zordunketa- edo kreditu-txartelak, taloia, besteak beste.
Prezioen zerrendak, katalogoak, zerbitzuko gidaliburuak, gidak, kale-izendegiak, planoak eta
mapak.
Formulario motak: albaranak, eskaera orriak, fakturak, besteak beste.
Salmentaren jarduera. Itxiera. Ordainagiriak.
Erreklamazioak edo kexak jasotzeko prozedura, bertaratuta edo bertaratu gabe.
Erreklamazioak ebazteko teknikak.
Kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babesteko Lege Orokorra.
Datuak babesteari buruzko Lege Organikoa.
Lanbide-modulua: Lorategiak, parkeak eta berdeguneak ezartzeko oinarrizko eragiketak
Kodea: 3055
Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Proiektuak birplanteatzen ditu tokian bertan, lorategi eta parke egikera desberdinekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lorategi mota desberdinak identifikatu ditu.
b) Oinarrizko plano edo krokis bateko informazioa interpretatu du.
c) Tokian bertan aurkitu ditu lorategiko, parkeko edo berdeguneko elementuak, krokisaren edo
planoaren arabera.
d) Tokian bertan marraztu ditu irudi geometriko errazak.
e) Lurzati erregularren azalerak kalkulatu ditu planoan edo tokian bertan.
f) Lurra prestatu du, eta bere ezaugarrien araberako medeapenak eta substratuak erabili ditu.
2.- Azpiegitura txikiak eraikitzen ditu, eta haien tokia eta aplikazioak justifikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lorategiko instalazioak eta izan ditzakeen azpiegiturak deskribatu ditu.
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b) Lorezaintzan erabiltzen diren ureztatzeko eta drainatzeko sistemak deskribatu ditu.
c) Ureztatzeko eta drainatzeko sistemen osagaiak identifikatu ditu eta haien funtzionamendua
azaldu du.
d) Azpiegituretan erabili diren eraikuntza materialak aztertu ditu.
e) Elektrizitateko, ureztatzeko eta aireztatzeko/berotzeko instalazioen lehen mailako mantentzelanak egin ditu.
f) Lorategi bateko altzariak eta ekipamendua jarri ditu, segurtasunari eta higieneari buruzko
indarreko arautegiari jarraituz.
g) Instalazio bakoitzean behar diren neurriko zulo eta zangak egin ditu.
h) Argi elementuak identifikatu ditu, eta erabileren arabera sailkatu.
i) Lorategi bateko bide motak, haiek egiteko materialak eta bideen ezaugarriak deskribatu ditu.
j) Zubi, horma txiki, urmael, material eta tresnen eta baliabideen azpiegiturak deskribatu ditu.
k) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak aplikatu ditu.
3.- Landareak sartzen ditu parke edo lorategietan, eta espezie bakoitzaren ezaugarriak bereizten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Landareen funtsezko organoak eta haien funtzioak identifikatu ditu.
b) Eskualdeko lorezaintzan erabilitako landare-espezie nagusiak identifikatu ditu.
c) Espezie bakoitzak behar dituen kalitate arauak eta hura merkaturatzeko formak deskribatu ditu.
d) Lorezaintzan erabilitako espezieen ezaugarri eta behar nagusiak identifikatu ditu.
e) Landareak sartu aurretik egin behar diren egokitze lanak deskribatu ditu.
f) Zuhaitzak, zuhaixkak eta beste landare-espezieak landatzeko makina eta lanabes egokiak
erabili ditu.
g) Landatzeko edo ereiteko ureztapen beharrak kalkulatu ditu, eta gune bakoitza ureztatzeko
sistemak programatu ditu.
h) Landareak jarri ditu, eta ongarritu, medeatu eta zurkaiztu.
i) Lanetan segurtasunari buruzko arauak aplikatu ditu.
j) Landareak sartzerakoan ingurumen eragina murriztu du.
4.- Soropilak jartzen ditu, eta soropil mota bakoitza bere aplikazioekin lotzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Soropilak ereiteko edo jartzeko teknikak deskribatu ditu.
b) Soropil motak eta haien aplikazioak identifikatu ditu.
c) Soropilak ereitean edo jartzean erabilitako lanabes eta tresnak prestatu ditu.
d) Hazia modu uniformean zabaldu du, behar bezalako dosiarekin eta nahasketarekin, eta hazi
estalkia aplikatu du.
e) Zohiak jarri ditu, eta soropilaren jarraipena ziurtatu du.
f) Lurra trinkotu du eta lehenbiziko aldiz ureztatu, “ernetzea” ziurtatzeko.
g) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Proiektuen zuinketa
Parke eta lorategien estiloak.
Lorezaintzako planoak eta krokisak.
Ikurrak eta idazkunen interpretazioa.
Zuinketa-teknikak. Lorategiko, parkeko edo berdeguneko elementuen zuinketa.
Lurra prestatzea: teknikak. Prestatzeko erabilitako lanabes eta baliabideak.
Azalera erregularren neurketa eta kalkulua. Kubikazioak.
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2.- Azpiegitura txikiak eraikitzea
Drainatzeak: motak, osagaiak eta jartzea.
Ureztatzea: Motak, osagaiak eta jartzea.
Oinarrizko azpiegiturak: bideak, horma txikiak, urmaelak, argiztatzeko instalazioak eta beste
batzuk.
Eraikuntza-materialak: ezaugarriak, erabilera.
Parke eta lorategietako altzariak eta ekipamendua.
Aurrekontu txikiak egitea. Neurketak eta kalkuluak. Merkatuko prezioak.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzioko arauak.
3.- Landare-espezieak landatzea
Botanikako nozioak: landare-morfologia eta landare-fisiologia.
Inguruko espezie nagusiak identifikatzea.
Landare apaingarriak.
Landare-espezieak prestatzea, landatzeko edo ereiteko.
Zulo eta zangak: irekitzea, neurriak eta egokitzea.
Landatzeko teknikak. Landatzeko garaiak eta esparruak.
”Zurkaitzak” eta babesleak: motak, teknikak eta materialak.
Landarea egokitzea: teknikak.
Ereintza: teknikak, garaiak eta dosiak. Erabili beharreko makinak eta tresnak.
Landatzea: zuloak irekitzea, ongarriak, zurkaiztea, erabili beharreko makinak eta erremintak.
Segurtasun-araudia.
Jardueraren ingurumen-eragina.
4.- Soropilak jartzea
Soropil motak.
Lurra prestatzea.
Ereintza: metodoak, garaiak eta dosiak.
Zotalak ezartzea: metodoak.
Laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumena babesteko arauak.
Lanbide-modulua: Lorategiak, parkeak eta berdeguneak mantentzeko oinarrizko eragiketak
Kodea: 3056
Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Lorategiak, parkeak eta berdeguneak ureztatzen ditu, eta ur beharrak identifikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lorezaintzan erabilitako ureztatze-sistemak deskribatu ditu.
b) Ureztatze-sistema ongi dabilela ikusi du.
c) Ureztapen-instalazio baten osagai nagusi bakoitzaren funtzionamendua deskribatu du.
d) Eskuzko ureztatzeetan ura berdin-berdin botatzen dela eta zenbat ur behar den ezarri du.
e) Ureztatze mota landare-espezieari eta lur motari egokitu zaizkie.
f) Ureztatzeko sistemaren mekanismo errazak martxan nola jarri azaldu du.
g) Ureztatze-mekanizatuarekin lotutako automatismoak kontrolatu ditu.
h) Laneko arriskuen prebentzioari eta segurtasunari buruzko arauak aplikatu ditu.
i) Ahal den ur gutxiena erabili du.

2016/3546 (1178/21)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

2.- Lorategi, parke eta berdeguneak ongarritzen ditu, eta ongarri eta medeapen motak landareen
garapenarekin lotzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Medeatzeko eta ongarritzeko moduak, eta haiek aplikatzeko metodoa deskribatu ditu.
b) Ongarri kimikoen etiketak interpretatu ditu.
c) Ongarri organikoen eta kimikoen zamalanetan eta banaketa mekanizatuan, laguntzeko moduak
ezarri ditu.
d) Ongarria eskuz, berdin-berdin eta behar den dosian eta garaian botatzeko modua bereizi du.
e) Ongarritzea laborearekin eta lur motarekin erlazionatu du.
f) Laboreak ongarritzeko lanabes, ekipamendu, makina eta instalazioen oinarrizko mantentzelanak egin ditu.
g) Prozedurak eta teknikak modu ordenatuan, txukun, zehaztasunez eta segurtasunez gauzatu
ditu.
h) Segurtasun-neurriak kontuan izan ditu ongarriak erabiltzean.
i) Banakako babes-ekipamenduak erabili ditu.
3.- Lorategi, parke eta berdeguneetako landareak zaintzen ditu, eta ohiko nekazaritza lanak
ezagutzen eta egiten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lorategi, parke edo berdegune bateko mantentze eta hobetze lanak deskribatu ditu.
b) Lorategiko edo berdeguneko landareen oinarrizko inbentarioa egin du.
c) Landareak inausteko oinarrizko lanak egin ditu.
d) Tratamendu fitosanitarioak eman ditu, behar diren dosi, ekipamendu eta makinekin.
e) Laboreei eragiten dieten bizkarroi sailak oinarrizko moduan identifikatu ditu.
f) Produktu fitosanitario bat ezagutu du ontzietako etiketen informazioaren bidez.
g) Laneko eta ingurumeneko arriskuei aurrea hartzeko neurriak identifikatu ditu.
h) Lurzoruak eta laboreak mantentzeko lanak noiz egin zehaztu du.
i) Parke, lorategi eta berdeguneen kalitatea handitzeko mantentze-lanak justifikatu ditu.
j) Ekipamendu eta lanabesen garbiketa eta oinarrizko mantentze-lanak egin ditu.
4.- Lorategi, parke eta berdeguneen azpiegiturak, ekipamenduak eta altzariak mantentzen ditu,
eta haien ezaugarriak deskribatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lorategi, parke edo berdeguneko azpiegitura, ekipamendu eta altzarien oinarrizko inbentarioa
egin du.
b) Azpiegitura, ekipamendu eta altzarien aplikazioak deskribatu ditu.
c) Lorategi, parke edo berdegune bateko azpiegitura, ekipamendu eta altzarien mantentze-lanak
deskribatu ditu, haien helburuen arabera.
d) Laneko eta ingurumeneko arriskuei aurrea hartzeko neurriak identifikatu ditu.
e) Makinak, tresnak eta lanabesak prestatu ditu.
f) Babes-ekipamendu egokiak erabili ditu.
g) Konpontzea baino, mantentzea hobe dela onartu du.
B) Edukiak:
1.- Parke, lorategi eta berdeguneak ureztatzea
Ura lurzoruan: portaera.
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Ureztatzea aplikatzeko oinarrizko sistemak: eskuzkoa, tanta-jario bidez automatizatua, aspertsio
bidez automatizatua.
Ureztatze-praktika: intentsitatea, iraupena eta aplikazio-unea.
Ureztatzeko instalazioak. "Tentsiometroak" eta balbulak. Fertirrigazioa.
Lurzoruaren hezetasuna neurtzea tentsiometroekin.
Ureztatze-sistemaren kontserbazioa, konponketa erraza eta garbiketa.
Laboreak ureztatzeko erabiltzen diren makina txiki edo ekipamenduen motak, osagaiak eta
erabilera.
Laneko arriskuei aurrea hartzeko eta ingurumena babesteko arauak laboreak ureztatzeko
jarduera osagarrietan.
Ura, ondasun urria.
2.- Parke, lorategi eta berdeguneak ongarritzea
Landareen elikadura.
Ongarri organikoak.
Lurrustelak.
Ongarri organikoen eta kimikoen banaketa.
Erabilitako makinen ezaugarri nagusiak.
Ongarri organikoen eta kimikoen eskuzko banaketa mugatua.
Laboreak ongarritzeko erabiltzen diren makina txiki edo ekipamenduen motak, osagaiak eta
erabilera.
Ongarritze-lanetan erabilitako ekipamendu, lanabes eta instalazioen garbiketa eta kontserbazioa.
Laneko arriskuei aurrea hartzeko eta ingurumena babesteko arauak laboreak ongarritzeko
jarduera osagarrietan.
Ongarri kimikoak gaizki eta gehiegi erabiltzeagatik sortzen den kutsadura.
3.- Landare-espezieak kontserbatzea
Lurzorua maneiatzea.
Landareen oinarrizko inaustea.
Nekazaritza-lanetan erabilitako ekipamendu, lanabes eta instalazioen garbiketa eta
kontserbazioa.
Soropilak mantentzeko eta hobetzeko lanak: motak, teknikak eta baliabideak.
Ingurumen-arauak eta laneko arriskuei aurrea hartzeko arauak laborantza-lanetan.
Landareen osasunaren ezaugarri orokorrak. Kontrolatzeko metodoak. Landareen osasunerako
produktuak.
Ekipamenduen garbiketa, mantentze-lanak, erregulazioa eta berrikuspena.
Produktu fitosanitarioen eta haien hondakinen arriskuak.
Produktu fitosanitarioak erabiltzeak dituen arriskuak.
Intoxikazioak eta osasunaren gaineko beste eragin batzuk.
Langilearen esposizio mailak: prebentzio- eta babes-neurriak produktu fitosanitarioen erabileran.
Prebentzio- eta babes-neurriak produktu fitosanitarioen erabileran.
Lehen laguntzak.
Ingurumena babestea eta ontzi hutsak deuseztatzea.
Ingurumen-jardunbide egokiak.
Jardunbide fitosanitario egokia: etiketak eta segurtasun-datuen fitxak interpretatzea. Produktu
fitosanitarioak aplikatzeko jardunbideak.
4.- Azpiegitura, altzari eta ekipamenduen mantentze-lanak
Azpiegitura, altzari eta ekipamenduen inbentarioa.
Azpiegitura, altzari eta ekipamenduen aplikazioa.
Mantentzeko teknikak eta bitartekoak.
Parke, lorategi eta berdeguneetako azpiegituren, altzarien eta ekipamenduen anomalia nagusiak.
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Babes- eta segurtasun-ekipamenduak.
Azpiegitura, altzari eta ekipamenduak mantentzeko oinarrizko lanekin lotuta dagoen indarreko
oinarrizko araudia.
Lanbide-modulua: Lorezaintzako materialak
Kodea: 3057
Kurtsoa: 2
Iraupena: 96 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Landare-materiala bildu eta egokitzeko lanak egiten ditu, eta lore-lanetan maiz erabiltzen diren
espezieak eta teknikak ezagutzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Landare baten organoak identifikatu ditu.
b) Landare-espezieak sailkatu ditu, lore-lanetan edo konposizioetan erabiltzen diren zatien
arabera.
c) Lore moztu naturala eta basa-lore edo landarea zer diren zehaztu du.
d) Oinarrizko taxonomia aipatu du.
e) Landare-materialaren bilketarako teknikak identifikatu ditu.
f) Bildutako materiala kontserbatzeko teknikak deskribatu ditu.
g) Bilketarako eta egokitzapenerako materialak eta tresnak identifikatu ditu.
h) Bilketarako eta egokitzapenerako materialak eta tresnak erabili eta hurrengo baterako garbi
utzi ditu.
i) Ingurumena babesteko araudia eta laneko arriskuei aurrea hartzekoa bete ditu Landaremateriala bildu eta egokitzeko lanetan.
2.- Lehortzekoa den Landare-materiala kontserbatzen du, teknikarik ohikoenak aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Lehortu daitezkeen loreak eta landareak identifikatu ditu.
b) Landare-materiala prestatu eta kontserbatzeko teknikak deskribatu ditu.
c) Landare-materiala hautatu eta manipulatu du.
d) Materiala lehortu eta prentsatzeko teknika aplikatu du.
e) Landare-materiala tindatzeko teknikak aplikatu ditu.
f) Material prestatu eta eraldatua egokitu egin du, ongi kontserba dadin.
g) Teknika bakoitza aplikatzeko beharrezkoak diren materialak, ekipamenduak eta tresnak erabili

h) Norberaren ardurapeko lan-eremuak txukuntasunez, garbitasunez eta segurtasunez eduki ditu.
i) Ingurumena babesteko araudia eta laneko arriskuei aurrea hartzekoa bete ditu Landaremateriala kontserbatzeko lanetan.
3.- Materialak eta lehengaiak eskatu, jaso eta sailkatzen ditu, eta haien tipologiaren arabera
egiaztatu eta ordenatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Loradenda batean gehien izaten diren materialak eta lehengaiak identifikatu eta sailkatu ditu.
b) Eskariak egin eta jasotzeko prozesua deskribatu eta gauzatu du, aipatutako komunikazio
sistema erabiliz.
c) Albaranaren, entrega-orriaren eta fakturaren kontzeptuak eta haien arteko desberdintasunak
deskribatu ditu.
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d) Enbalaje motak eta enbalajetik ateratzeko teknikak bereizi ditu.
e) Lore eta landareen oinarrizko kalitateen ezaugarriak zehaztu ditu.
f) Sortutako kalteak edo akatsak jakinarazi ditu eta dagokien agirian erregistratu.
g) Ingurumenari buruzko araudia eta laneko arriskuei aurrea hartzeari buruzkoa bete ditu sargaien
zamalanetan.
4.- Materialak, lehengaiak eta produktu naturalak egokitu eta biltegiratzeko lanak egiten ditu,
zehaztutako metodoak eta teknikak identifikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materialak eta lehengaiak kontserbatu eta biltegiratzeko baldintza egokienak aipatu ditu.
b) Biltegiratzeko teknikak deskribatu ditu, produktu mota eta kokalekua kontuan harturik.
c) Loreak eta berde naturala kontserbatzeko oinarrizko teknikak deskribatu ditu.
d) Loreen eta berde naturalaren zurtoinak moztu eta garbitu egin ditu.
e) Lore naturaletan ura kontserbatzeko teknikak aplikatu ditu.
f) Loreak jarraibideen arabera zabaltzeko teknikak aplikatu ditu.
g) Lan egiteko tokia, materialak eta tresnak garbi eta ordenatuta utzi ditu, tipologiaren arabera.
h) Ingurumenari buruzko araudia eta laneko arriskuei aurrea hartzeari buruzkoa bete ditu
materialak, lehengaiak eta produktu naturalak egokitu eta biltegiratzeko lanetan.
5.- Ekipamenduak, materialak eta tresnak garbitzen ditu, garbitzeko produktu egokienak hautatuz
eta aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamenduak, materialak eta tresnak garbitzeko beharrak ezagutu ditu, arriskuak direla-eta
arreta berezia behar duten alderdiak identifikatuz.
b) Kasu bakoitzerako garbiketa-produktu egokienak identifikatu ditu informazio etiketen bidez.
c) Landare eta loreen hostoak arreta handiz eta metodorik egokienaren bidez garbitu ditu.
d) Lan-eremua garbi eta txukun utzi du.
e) Loradenda eta tailer bateko jardueratik ateratzen diren hondakinak sailkatu ditu.
f) Ingurumenari buruzko araudia eta laneko arriskuei aurrea hartzeari buruzkoa bete ditu
ekipamenduak, materialak eta tresnak garbitzerakoan.
B) Edukiak:
1.- Lore-lanetan erabiltzen den landare-materiala bildu eta egokitzea
Landareen morfologiari buruzko nozioak.
Landareen oinarrizko sailkapena. Gako botaniko errazak.
Landare elementuak lore-artean. Merkaturatze sasoiak.
Kontzeptuak: lore moztua, basa-lorea, lore freskoa, lore lehorra eta lore artifiziala.
Lore eta landareen bilketarako oinarrizko teknikak.
Lore eta landareen kontserbaziorako oinarrizko teknikak.
Materialak eta erremintak.
Ingurumena babesteko araudia eta laneko arriskuei aurrea hartzekoa, landare-materiala bildu eta
egokitzeko lanetan.
2.- Landare-materiala kontserbatzea
Aire zabalean lehortzeko teknika. Prozedura eta ohiko espezieak.
Lehortze artifizialaren teknika. Prozedura eta ohiko espezieak.
Prentsatzeko teknika. Prozedura eta ohiko espezieak.
Landareak tindatzeko teknika. Prozedura eta ohiko espezieak.
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Eraldatutako materiala kontserbatzeko teknikak. Materiala erabiltzeko arauak.
Ekipamenduak, materialak eta tresnak. Mantentzerako arauak.
Ingurumena babesteko araudia eta laneko arriskuei aurrea hartzekoa, landare-materiala prestatu
eta kontserbatzeko lanetan.
3.- Loradendako lehengaiak eta materialak jasotzea
Loradendako lehengaiak eta materialak. Tipologia. Sailkapena.
Sargaiak eskatu eta jasotzeko prozesua. Albarana. Entrega-oharra. Faktura.
Hornitzaileei arreta emateko arauak.
Enbalaje motak.
Lore eta landareen kalitateari buruzko merkataritza irizpideak.
Eskarien kalteen berri emateko arauak. Gorabeheren liburua. Itzultzeko prozedura.
Ingurumenari buruzko araudia eta laneko arriskuei aurrea hartzeari buruzkoa sargaien
zamalanetan.
4.- Loradendako materialak, lehengaiak eta produktu naturalak egokitu eta biltegiratzea
Materialak eta lehengaiak biltegiratu eta kokatzeko irizpideak.
Materialak eta lehengaiak biltegiratu eta kokatzeko irizpideak. Ingurumen-baldintzak.
Lehengai naturalak kontserbatzeko oinarrizko teknikak. Kontserbaziorako produktuak. Hozteko
ganberak.
Loreak zabaltzeko prozesua azkartu edo moteltzeko metodoak.
Ingurumenari buruzko araudia eta laneko arriskuei aurrea hartzeari buruzkoa, lehengaiak eta
produktu naturalak egokitu eta biltegiratzeko lanetan.
Ordenari eta garbiketari buruzko arauak, materialak, lehengaiak eta produktu naturalak egokitu
eta biltegiratzeko lanetan.
5.- Garbitzea eta hondakinak ezabatzea
Instalazioak, ekipamenduak, materialak eta tresnak garbitu beharra.
Garbitzeko produktuak. Etiketak interpretatzea.
Landare naturalak garbitzea. Metodoak. Produktuak.
Loradenda batean sortzen diren hondakinak sailkatzea. Hondakinen suntsiketa.
Ingurumenari buruzko araudia eta laneko arriskuei aurrea hartzeari buruzkoa, garbitzeko
produktuak, ekipamenduak eta hondakinak erabiltzean.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak I.
Kodea: 3009
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problema errazak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna
eta autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi errazak proposatu ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik bildutako
zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesiak aztertu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats eman dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
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e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta frogen bidez defendatu du bere jarrera
hori.
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta gatazkak konpontzeko trebetasunak badituela
azaldu du.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Gidoi bati jarraikiz, ikerketa eta laborategiko praktika errazak egiten ditu; horretarako, hainbat
teknika aplikatzen ditu, materiala behar bezala erabili, magnitude egokiak neurtu, eta emaitzak
interpretatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko oinarrizko materialaren zerrenda egin du, izan ditzakeen aplikazioak ere jasota.
b) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
c) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitatetan adierazi.
d) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
e) Egin behar duen teknika esperimental bakoitzean, kontuan izan ditu higiene- eta segurtasunbaldintzak.
f) Lan esperimentalean segurtasunaren oinarrizko arauak onartu eta bete ditu, eta erabili dituen
tresnak eta materiala zaindu ditu.
g) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
h) Hipotesiak aztertu ditu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
i) Metodo eta prozedura esperimental erraz eta askotarikoak planifikatu ditu hipotesia
gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
j) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
k) Antolatu eta interpretatu egin ditu datu esperimentalak, hainbat baliabideren laguntzarekin.
l) Azalpen arrazoituak eman ditu, hipotesia berresteko edo gezurtatzeko asmoz.
m) Ikerketaren emaitzen berri eman du, eta txostenak egin ditu, hainbat baliabide eta euskarri
analogiko eta/edo digital baliatuta.
n) Lan zientifikoa antolatu du, ordenari eta zehaztasunari eutsita.
ñ) Informazioa hainbat formatutan bilatu, kontsultatu eta erabili du.
o) Egoki erabili du hiztegi zientifikoa.
3.- Materiak naturan izaten dituen forma guztiak aintzat hartuta, materiaren funtsezko
propietateak identifikatzen eta deskribatzen ditu, magnitude fisikoak eta oinarrizko unitateak sistema
metriko hamartarrean erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren propietateak deskribatu ditu.
b) Luzeraren, masaren eta edukieraren unitate-aldaketak egin ditu.
c) Bolumenaren eta edukieraren unitateen arteko baliokidetasuna identifikatu du.
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d) Eguneroko egoeretan neurketak egin ditu, eta notazio zientifikoaren bitartez adierazi du
emaitza, Nazioarteko Sistemako unitateetan.
e) Materiaren propietate orokorrak eta propietate bereziak bereizi ditu, eta propietate berezien
bitartez substantziak identifikatu ditu.
f) Materiak izan ditzakeen agregazio-egoerak identifikatu ditu.
g) Materiaren egoera-aldaketak identifikatu eta izendatu ditu.
h) Eredu zinetiko-molekularra erabili du egoera-aldaketak azaltzeko.
i) Substantzia baten agregazio-egoerak zeintzuk diren bereizi du, fusio- eta irakite-tenperatura
jakinda.
j) Irakitearen eta lurrunketaren arteko aldeak zehaztu ditu, adibide errazen bitartez.
4.- Nahaste sinpleen osagaiak bereizteko metodo egokiena erabiltzen du, nahastearen oinarrian
dagoen prozesu fisiko edo kimikoarekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adibide errazen bitartez, sistema material homogeneoak eta heterogeneoak identifikatu ditu.
b) Substantzia puruak eta nahasteak zer diren identifikatu eta deskribatu du.
c) Substantzia puruen eta nahasteen arteko desberdintasun nagusiak zeintzuk diren adierazi du.
d) Prozesu fisikoak eta kimikoak bereizi ditu.
e) Substantzien zerrenda batetik, nahasteak, substantzia sinpleak eta konposatuak hautatu ditu.
f) Nahasteak bereizteko metodo errazak aplikatu ditu modu praktikoan.
g) Lanbideekin lotura duten materialen oinarrizko ezaugarri orokorrak deskribatu ditu, IKTak
erabilita.
h) Talde-lanaren aldeko jarrera agertu du.
5.- Ohartzen da energia dagoela prozesu naturaletan, eta bizitza errealeko fenomeno errazak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketak egiteko ahalmenarekin lotu du energiaren kontzeptua.
b) Energiaren esku-hartze agerikoa duten eguneroko bizitzako egoerak identifikatu ditu.
c) Organismoari eta bizitzari eustearekin erlazionatutako prozesuen artetik, energiak egiteko
garrantzitsua betetzen duen prozesuak deskribatu ditu.
d) Energia magnitudetzat definitu du, eta badaki energia neurtzeko zer unitate erabiltzen diren.
e) Energiaren unitate-aldaketak aplikatu ditu.
f) Beroa eta tenperatura bereizi ditu.
g) Eguneroko fenomenoetan agerian geratzen diren energia motak identifikatu ditu.
h) Energiaren kontserbazioa azaldu du, hainbat sistematan.
i) Askotariko energia-iturriak azaldu ditu.
j) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen taldeak finkatu ditu.
k) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen abantailak eta eragozpenak (lortzeko modua,
garraioa, erabilera) azaldu ditu, IKTak erabilita.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko energia-iturriak zeintzuk diren aztertu du, eta lanbide-profilarekin
lotura dutenak aipatu ditu.
6.- Osasuna eta gaixotasuna bereizten ditu, eta osasunarekin lotutako arrisku-egoerak
identifikatzen; horretarako, giza gorputzari buruzko jakintza baliatzen du, eta gure bizimoduaren
ohiturak gaixotasun ohikoenekin lotzen, gaixotasun horien aurkako oinarrizko defentsa-printzipioak
aipatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsonentzako osasun- eta gaixotasun-egoerak identifikatu ditu.
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b) Herritarren gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso ohikoenak identifikatu eta sailkatu ditu, eta
gaixotasun horien kausak, agente eragileak, prebentzioa eta tratamenduak aipatu ditu.
c) Immunitate-sistemaren oinarrizko funtzionamendua azaldu du, eta txertatzea gaixotasunen
prebentziorako ekarpen biomedikoa dela balioetsi du.
d) Aintzat hartu du txertatze-kanpainak garrantzitsuak direla gaixotasun infekziosoen
prebentzioan.
e) Zer organo mota ematen diren deskribatu du, bai eta transplanteetan izaten diren arazoak ere.
f) Higiene pertsonaleko, zaintzako eta atseden hartzeko oinarrizko ohiturak egokiak direla onartu
eta justifikatu du.
g) Dagokion lanbide-ingurune hurbilenekoarekin lotutako osasunarekiko arrisku-egoerak
identifikatu ditu.
h) Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren oinarrizko funtzionamendua nolakoa den eta zer
aukera eskaintzen dituen ikertu du Internet bidez.
7.- Jabetzen da garrantzitsua dela prebentzio-ohiturak eta bizimodu osasungarriko ohiturak
hartzea, nutrizioan inplikatuta dauden gailu eta sistemei dagokienez; oinarrizko egitura anatomikoak
dagozkien funtzioekin lotzen ditu, eta eremu pertsonaleko eta sozialeko egoera praktikoak ikertzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta gailuen oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu
ditu grafiko eta eskema analogiko eta digitaletan.
b) Nutrizio-sistemen eta -gailuen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
ohikoenak identifikatu ditu.
d) Ikasgelan, laborategian eta Interneten ikerketak egin ditu elikagaietan dauden mantenugaiei
buruz eta elikadura orekatu eta osasungarria izateak duen garrantziari buruz.
e) Bere jakintza aplikatu du, dieta pertsonalak egiteko, eta ongizatea lortzearekin eta nutrizioohitura osasungarriak hartzearekin erlazionatutako ondorioak atera ditu.
8.- Badaki zeinen garrantzitsua den ohitura eta bizimodu osasungarriak izatea gizakien harreman
eta ugalketako prozesuei begira, eta, horretarako, giza anatomiaren eta funtzionamenduaren
oinarrizko alderdiak zeintzuk diren ikasteaz gain, egoera praktikoak aztertzen ditu, ingurune hurbilean
kokatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza ugalketa- eta nerbio-sistemaren oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu ditu grafiko eta
eskema analogiko eta digitaletan.
b) Erlazio- eta ugalketa-sistemen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Substantzia adiktiboek eta, bereziki, nerabezaroan arrisku handienekoak direnek (tabakoa,
alkohola, kanabisa...) gorputzean eragiten dituzten efektu nagusiak zeintzuk diren ikertu du
laborategian, ikasgelan eta Internet bidez; jabetu da zeintzuk diren osasun-arriskua dakarten egoerak
eta jokabideak, eta konturatu da substantzia horiek kontsumitzea arriskutsua dela.
d) Higienezko eta sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitzeko ohiturak identifikatu ditu, eta
norberaren ongizatea zein osasun kolektiboa sustatzeko ondorioak atera ditu.
e) Metodo antikontzeptiboak alderatu ditu, eta aintzat hartu du zeinen garrantzitsuak diren sexutransmisioko gaixotasunen prebentzioan.
f) Norberaren eta ingurukoen sexualitatea onartu du, eta sexu-nortasun guztiak errespetatu.
g) Lagundutako ugalketa-tekniken eta in vitro ernalketaren bitartez gizarteari eragindako onurak
argudiatu ditu.
9.- Hainbat zenbaki mota dituzten askotariko problemak ebazten ditu, eta, kalkulatzeko modu
egokiena aplikatzeaz gain, emaitza testuingurura egokitzen ote den balioesten du.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili dituen zenbaki motak identifikatu ditu.
b) Kalkuluak ongi egin ditu, buruz edo algoritmo bidez, arkatzez eta kalkulagailua (fisikoa edo
informatikoa) erabilita.
c) Berretzaile natural eta osoa duten berreturak egin ditu, eta dagozkion propietateak erabili ditu.
d) Notazio zientifikoa erabili du, eta zenbaki oso handi edo oso txikiekin kalkuluak egin ditu.
e) Zenbakizko zuzenaren gainean irudikatu ditu zenbaki errealak.
f) Proportzioa adierazpen matematikotzat identifikatu du.
g) Magnitudeak alderatu ditu, eta haien proportzionaltasun mota ezarri du.
h) Hiruko erregela erabili du problemak ebazteko.
i) Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalak identifikatu ditu.
j) Interes bakuna eta konposatua aplikatu du eguneroko jardueretan.
k) Eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat problema ebatzi ditu.
l) Proportzionaltasun-problemak ebatzi ditu.
10.- Neurriei buruzko problemak ebatzi, dagozkion jakintzak baliatu eta lortutako emaitzak
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Neurketak egin ditu zuzenean.
b) Sistema metriko hamartarraren oinarrizko unitateak eta unitate eratorriak ezagutu eta erabili
c) Angeluak neurtzeari buruzko problema geometrikoak ebatzi ditu.
d) Denbora neurtzeari buruzko problemak ebatzi ditu.
e) Zeharkako metodoen bidez neurtzeko problemak ebatzi ditu.
f) Pitagorasen Teorema aplikatu du hainbat testuingurutan.
g) Irudi lauen azalera kalkulatu du, irudi horiek beste irudi sinpleago batzuetan deskonposatuta.
h) Gorputz sinpleen bolumenak kalkulatu ditu.

11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, adierazpen aljebraiko errazak erabiltzen ditu,
ebazpen-metodo egokienak aplikatu eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak.
b) Adierazpen aljebraiko errazak sinplifikatu ditu.
c) Lehen mailako ekuazio errazak ebatzi ditu.
d) Problemak ebatzi ditu hizkuntza aljebraikoaren bidez.
e) Emaitzak problemaren testuinguruan interpretatu ditu; prozesua azaldu du, eta koherentea ote
den balioetsi.
f) Software egokia baliatu du, kalkulu aljebraikoak egin ditu eta ekuazio errazak ebatzi ditu.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.

2016/3546 (1178/30)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: Antolaketa. Materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko material errazak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko eta txostenak aurkezteko estrategia, jarraibide eta
irizpideak.
3.- Materiaren formak:
Materia. Materiaren ezaugarri orokorrak. Masa eta bolumena.
Gorputz baten masa eta bolumena neurtzea. Masaren eta edukieraren unitateak. Luzeraunitateak. Nazioarteko Unitate Sistema.
Materiaren ezaugarri bereziak.
Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Materiaren egoera-aldaketak.
Materiaren izaera korpuskularra. Eredu zinetiko-molekularra.
4.- Substantziak bereiztea
Sistema material homogeneoak eta heterogeneoak.
Sistema bereziki interesgarriak: uretako disoluzioak.
Substantziak bereizteko oinarrizko teknikak.
Substantzia puruen eta nahasketen arteko aldea.
Substantzia puruen sailkapena. Substantzia sinpleak eta konposatuak.
Lanbide-profilari lotutako materialak.
5.- Energia prozesu naturaletan
Energiaren adierazpenak naturan.
Energia eguneroko bizitzan.
Energia, beroa eta tenperatura. Unitateak.
Energia motak.
Energiaren transformazioa eta kontserbazioa.
Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak
Energiaren erabilera eta kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan: lanbide-profilarekiko lotura.
6.- Osasuna eta gaixotasuna
Osasuna eta gaixotasuna. Osasunaren alorreko faktore determinatzaileak. Gaixotasun
infekziosoak eta ez-infekziosoak.
Higienea eta gaixotasunen prebentzioa. Norberaren baitan eta laneko eremuetan ohitura
osasungarriak izatea zeinen garrantzitsua den balioestea.
Sistema immunitarioa. Txertoak. Zelulak, odola eta organoak transplantatzea eta ematea.
Norberaren eta besteren gorputza onartzea, mugak muga eta aukerak aukera.
Osakidetza Euskal Osasun Sistemari buruzko oinarriko ideiak.
7.- Giza nutrizioa
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Nutrizio-prozesuan inplikatutako sistema eta gailuen oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren
ikuspegi orokorra.
Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
nagusiak.
Elikagaiak eta mantenugaiak. Dieta orekatua. Elikadura-portaeraren arazoak. Nutrizioarekin
lotutako higienea, prebentzioa eta bizimodu osasungarriak.
8.- Giza erlazioa eta ugalketa
Nerbio-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Drogak eta substantzia adiktiboak. Eragiten dituzten efektu nagusiak eta arazoak. Prebentzioa eta
eragina gizarte-ingurunean.
Giza ugalketa-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Osasuna eta higiene sexuala. Metodo antikontzeptiboak. Sexu-transmisiozko gaixotasunak.
Prebentzioa.
Giza sexu-erantzuna: afektibitatea, sentsibilitatea eta komunikazioa. Sexualitatearen eta
ugalketaren arteko aldea.
9.- Eragiketak zenbakiekin
Zenbaki motak ezagutzea eta bereiztea. Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea.
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketarako ohiko algoritmoak erabiltzea.
Eragiketen eta parentesiak erabiltzeko arauen hierarkia eta propietateak, zenbaki oso, hamartar
eta zatiki errazekin eginiko kalkulu idatzietan.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko,
tresna horiek erabiltzea komeni ote den erabakita, egin beharreko kalkuluen konplexutasunaren eta
emaitzetan behar den zehaztasun-mailaren arabera.
Problemak ebaztea, zenbaki oso, hamartar eta zatikiekin eragiketak egin behar direla.
Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalen egoera errealak
identifikatzea. Proportzionaltasunarekin lotutako arazoak.
Ehunekoak. Ehunekoen problemak.
10.- Neurria
Magnitudeak neurtzea. Neurri-unitateak. Neurtzeko tresnak.
Sistema metriko hamartarra (SMH).
Angeluak neurtzea.
Denbora neurtzea.
Gutxi gorabeherako neurriak. Neurrien estimazioa.
Errore-marjina.
Zeharkako neurketak. Pitagorasen teorema.
Figuren azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak.
11.- Hizkuntza aljebraikoa
Ahozko hizkuntzako egoerak hizkuntza aljebraikora eramatea.
Adierazpen aljebraiko errazak dituzten eragiketak.
Ezezagun bat duten lehen mailako ekuazioak ebaztea.
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen bidez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea I.
Kodea: 3011
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
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A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa interpretatzen du, bai eta paisaia
naturalarekin zer nolako lotura izan zuten ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen giza taldeek eta lehen gizarteek paisaia naturalean izandako eragina identifikatu du.
b) Historiaurreko giza taldeen kokapena, joan-etorriak eta ingurunerako egokitzapena azaldu ditu.
c) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa balioetsi du, bai eta paisaia
naturalekin zer nolako lotura izan zuten ere.
d) Antzinaroko gizarte garrantzitsuenetako zenbaiten oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteek Iberiar Penintsulan utzitako aztarna materialak
identifikatu ditu.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa osatzen duten elementuak aintzat hartu eta
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinaroko lehen zibilizazioek mendebaldeko zibilizazioari egindako ekarpen
garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
b) Lehen zibilizazio hiritarren bereizgarri garrantzitsuenak identifikatu ditu.
c) Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak balioetsi eta errespetatu ditu.
d) Geure kultura- eta natura-ondarearen aberastasuna eta aniztasuna balioetsi, errespetatu eta
gozatu du.
e) Ikasi du zer egin hura kontserbatzeko eta hobetzeko.
3.- Lehen industria-eraldaketak gertatu arteko Europako espazioa eratzeko prozesua
interpretatzen du, eta prozesu horren ezaugarri garrantzitsuenak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinako mundutik Erdi Aroko mundura igarotzeko prozesua aztertu du, bai eta Europako
espazioaren bilakaera ere.
b) Amerikan inperio kolonialak eratzeak kultura autoktonoetan eta europarrean izan zituen
ondorioak balioetsi ditu.
c) Aro Modernoko monarkia absolutuaren eredu politikoa eta gizarte-eredua identifikatu ditu.
d) Aztergai dugun aldian Europako biztanlerian izandako eraldaketen oinarrizko adierazle
demografikoak aztertu ditu.
e) Arte-estilo nagusietako artelanak identifikatu ditu.
f) Tituluaren profilari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du.
4.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan baliatu ditu, ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
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5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak
eta oinarrizko hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo komunikabideetako ahozko testuen egitura aztertu du, eta haien ezaugarri
nagusiak identifikatu ditu.
b) Entzute aktiboa egin du, eta ahozko mezu baten zentzu orokorra eta eduki espezifikoak
identifikatu ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
6.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta
hautatutako testu laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egunero erabiltzen diren idatzizko testuen egitura aztertu du.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatu ditu, eta ateratako
ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Idatzizko testuak lantzeko jarraibide sistematikoak bete ditu; erabilera diskriminatzaileak
saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
g) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta testuinguruari egokitutako hiztegia erabili.
h) Testuak idazteko garaian gramatikaren eta ortografiaren arau nagusiak aplikatu ditu, testuak
zuzenak eta zehatzak izan daitezen.
i) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
7.- Literatura-testu adierazgarriak irakurtzen ditu, eta norberaren gustua eta irakurtzeko ohitura
eraikitzeko irizpide estetikoak sortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez.
b) Literatura-lanei buruzko informazioa biltzeko tresnak baliatu ditu.
c) Literatura-lan batetik modu positiboan eta negatiboan balioetsitako alderdiei buruzko iritzi
pertsonal arrazoituak adierazi ditu.
d) Obraren edukia bere bizipenekin erlazionatu du.
e) Literatura-testuak ulertzeko estrategiak aplikatu ditu, betiere literaturaren oinarrizko arrazoiak
eta gaiak aintzat hartuta.
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8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta oinarrizko
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, zentzu orokorra eta ideia nagusiak identifikatu ditu, eta proposatutako
lanerako behar duen informazioa hautatu du.
b) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
c) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko oinarrizko estrategiak erabili ditu.
d) Hiztegi, esamolde eta esaldi errazak eta ohikoak erabili ditu, oinarrizko lokailuen bidez lotuta,
komunikazio-truke laburretan ongi moldatzeko moduan.
e) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu gai
ezagunei buruz, aurrez gidoia finkatu ondoren.
f) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
g) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
h) Behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako oinarrizko arauak (kortesia-legeak, erregistroa,
hitzik gabeko hizkuntza edo bestelakoak) komunikazio-trukeetan.
9.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta, gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
b) Testuaren funtsezko ideiak eta komunikazio-asmoa identifikatu ditu.
c) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur eta errazak sortu ditu, ongi egituratuta eta autonomia nahikoaz.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu gelan landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabili ditu
informazioa bilatzeko, idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta
lankidetzan jarduteko.
j) Interesa adierazi du Ingelesa ikasteko eta komunikaziorako erabiltzeko.
k) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko, eleaniztun izatea zeinen
garrantzitsua den onartu du.
l) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Historiaurreko gizarteak eta haien natura-ingurunea
Paisaia naturalaren oinarrizko osagaiak eta faktoreak: klima, erliebea, hidrografia eta landaretza
naturala.
Historiaurreko taldeen ezaugarri orokorrak: nomadismotik sedentarismora.
Antzinaroko gizarte hiritarren oinarrizko ezaugarriak.
Grezia eta Erroma Iberiar Penintsulara iritsi eta bertan egon zirela adierazten duten adibideak.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa
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Geure ondare historiko-artistikoaren eta naturalaren aberastasuna eta aniztasuna.
Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak.
Garai eta kultura desberdinetako zenbait arte-lanen oinarrizko analisiak egiteko jarraibideak.
3.- Europako espazioa eratzeko prozesua Erdi Aroan eta Aro Modernoan
Europaren bereizgarri nagusiak Erdi Arloan eta Aro Modernoan:
Erdi Aroko Europaren ezaugarri orokorrak.
Monarkia Absolutuetako Europaren ezaugarri orokorrak.
Amerika konkistatu eta kolonizatzearen alderdi garrantzitsuenak.
Biztanleria:
- Oinarrizko adierazle demografikoak.
- Zenbait erregimen demografikoren oinarrizko ezaugarriak.
- Biztanleria-grafikoak.
- Europako bilakaera demografikoaren ezaugarri garrantzitsuenak.
4.- Gizarte-zientziak interpretatzeko oinarrizko prozedurak
Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak: idatzizko eta ahozko testuen ulermena,
berariazko hiztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz behar bezala adieraztea eta abar.
Denbora eta espazioa kokatzeko tresna errazak.
5.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Ahozko komunikazioaren hizkuntzaz kanpoko elementuak.
- Hizkuntzaren ahozko erabilera informal eta formalak.
- Komunikazio-testuinguruari egokitzea.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Gaur egungo gertakariei buruzko ahozko azalpen errazak.
- Ahozko aurkezpen errazak.
- Ikus-entzunezko baliabideak eta IKTak erabiltzea lagungarri.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Arau soziokomunikatiboak.
6.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Idatzizko testuak. Testu motak. Eguneroko bizitzari eta lanbideari dagozkien testuen ezaugarriak.
Irakurketa-estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testu-lokailu nagusiak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
Hainbat hiztegi erabiltzeko jarraibideak.
7.- Literatura-testuak irakurtzea
Literatura-pasarteak irakurtzeko jarraibideak.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura-generoen oinarrizko ezaugarriak estiloari eta gaiari dagokienez:
Narratiba.
Poesia.
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Antzerkia.
8.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea.
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Atzerriko hizkuntzan ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa.
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak, bestelakoak.
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu laburrak ulertzea, hainbat euskarritan.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategien erabilera gidatua: aurrea hartzea, egiaztapena,
laguntza bisuala, bestelakoak.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesu gidatua: plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea eta
berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzeko prozesu gidatua, hainbat euskarritan.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
9.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea: aurrerapena,
egiaztapena, dedukzioa, zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, atzerriko
hizkuntzan idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen oinarrizko hizkuntzaelementuen erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta gidatua egitea: maiz agertzen den lexikoa,
egitura eta esamolde arruntak...
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero gehiago erabiltzea informazioa bilatzeko,
idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak II.
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Kodeak: 3059
Kurtsoa: 2
Iraupena: 144 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problemak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna eta
autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesi guztiak aztertu ditu, eta azalpen arrazoituak eman ditu hipotesiak berresteko edo
gezurtatzeko asmoz.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats egin dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta argudio eta frogen bidez defendatu du
jarrera hori .
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta erakutsi du badituela gatazkak konpontzeko
trebetasunak.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Ikerketak eta laborategiko praktikak egiten ditu; horretarako, metodologia zientifikoa aplikatu,
materiala behar bezala erabili, gauzatzeko modua balioetsi eta emaitzak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
b) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitateetan adierazi.
c) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
d) Lan esperimentalean segurtasunaren eta higienearen oinarrizko arauak onartu eta bete ditu,
eta erabili dituen tresnak eta materiala zaindu ditu.
e) Prozedura esperimental errazak planifikatu ditu hipotesia gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
f) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
g) Datu esperimentalak antolatu eta interpretatu egin ditu, hainbat baliabideren laguntzarekin.
h) Entseguen txostenak egin ditu, eta zer prozedura jarraitu duen, zer emaitza lortu duen eta
azkenean zer ondorio atera dituen adierazi du txosten horietan.
i) Hiztegi zientifikoa egoki erabili du laborategiko txostenetan.
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3.- Prozesu biologikoetan eta industrian gertatzen diren erreakzio kimikoak zeintzuk diren
bereizten du; eguneroko bizitzan duten garrantzia argudiatzen du, eta gertatzen diren aldaketak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizi ditu, eguneroko bizitzako ekintzetan, substantzia berriak
sortu ote diren arabera.
b) Erreakzio kimiko errazetan erreaktiboak eta produktuak identifikatu ditu.
c) Eguneroko bizitzako, naturako eta industriako erreakzio kimiko garrantzitsuenak identifikatu
ditu.
d) Endotermiko eta exotermikoetan sailkatu ditu erreakzio kimikoak.
e) Hainbat erreakzio kimiko tipo bereizi ditu, hala nola errekuntza, oxidazioa, deskonposizioa,
neutralizazioa eta sintesia.
f) Erreakzio kimiko errazen osagaiak eta prozesua identifikatu ditu laborategian saiakuntzak
eginda.
g) Txostenak egin ditu formatu digitalean, lanbide-profilarekin lotura duten industriei buruz, eta
industria horietan gertatzen diren prozesuak deskribatu ditu sinpleki.
4.- Elkarrekin lotzen ditu ohiko egoeretan sortzen diren indarrak eta indar horiek eragiten dituzten
efektuak, aintzat hartuta objektuen mugimenduan edo pausagunean lagungarri ote diren eta zer
magnitudek parte hartzen duten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eguneroko mugimenduak bereizi ditu, ibilbidearen eta bizkortasunaren arabera.
b) Egindako distantzia, abiadura eta denbora elkarren artean lotu ditu, eta magnitude horiek
Nazioarteko Sistemaren unitateetan adierazi ditu.
c) Mugimendu zuzen uniformea zehazten duten parametroak adierazpen grafikoen eta ekuazio
matematikoen bitartez lotu ditu.
d) Abiaduren kalkulu errazak egin ditu mugimendu uniformeetan.
e) Eguneroko bizitzako egoeretan esku hartzen duten indarrak identifikatu ditu, eta eragiten
dituzten efektuekin lotu ditu.
f) Egoera zehatzetan, indar baten eta indar horrek gorputz baten mugimendu-egoeraren
deformazioan edo aldaketan izaten duen efektuaren arteko lotura ezarri du.
g) Makina sinpleen baliagarritasuna onartu du; haien funtzionamendua interpretatu du, eta makina
horien efektuei dagozkien kalkulu errazak egin ditu.
h) Eguneroko bizitzako egoeretan marruskadura-indarren efektuak zeintzuk diren aztertu du.
i) Gorputzen pisua interpretatu du, eta badaki pisu horren erantzule grabitate-indarra dela.
j) Newton-en legeak eguneroko bizimoduko egoeretan aplikatu ditu.
5.- Energia elektrikoaren ekoizpenari, garraioari eta erabilerari dagozkion oinarrizko alderdiak
identifikatzen ditu, bai eta haren kontsumoan esku hartzen duten faktoreak ere; horretarako, gertatzen
diren aldaketak eta magnitude nahiz balio bereizgarriak deskribatzen ditu, eta elektrizitateak
zientziaren eta teknologiaren garapenean eta jendearen bizi-baldintzetan duen eragina balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren izaera elektrikoa azaldu du fenomeno elektrostatikoak agerian jartzen dituzten
eguneroko egoeretan.
b) Azaldu du eroale baten bitartez mugimenduan dauden kargak direla korronte elektrikoa, eta
magnitude garrantzitsuenen esanahia interpretatu du.
c) Eguneroko bizimoduan elektrizitatea kontsumitzean aintzat hartu beharreko oinarrizko
magnitude fisikoak identifikatu eta maneiatu ditu.
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d) Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena aztertu ditu, eta haiek hobetzeko ildoak
ezarri ditu.
e) Energia elektrikoa sortzen denetik erabiltzailearengana iristen den arteko etapen oinarrizko
deskribapena egin du.
f) Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektrikoei buruzko informazioa bildu du, eta mota
bakoitzaren alde onak eta alde txarrak aztertu ditu.
g) Energia nuklearra erabiltzearen alderdi positiboak eta negatiboak aztertu ditu. Isuri eta
hondakin nuklearrak.
h) Elektrizitateak zientziaren eta teknologiaren garapenari eta bizi-baldintzak hobetzeari zer
ekarpen egiten dizkien onartu du, bai eta zer arrisku dituen ere.
6.- Kutsatzaile atmosferiko garrantzitsuenak kategorizatzen ditu, eta haien jatorriak identifikatzen
ditu; halaber, eragiten dituzten efektuekin lotzen ditu, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Atmosferak izaki bizidunak babesteko betetzen duen eginkizuna justifikatzen duten arrazoiak
identifikatu ditu, eta argudio errazekin justifikatu ditu.
b) Kutsadura atmosferikoaren fenomenoak zeintzuk diren aztertu du, bai eta zein diren fenomeno
horien eragile garrantzitsuenak ere.
c) Euri azidoaren fenomenoari buruz ikertu du, fenomenoaren berehalako eta etorkizuneko
ondorioak zeintzuk diren ere ikasi du, nola saihets daitekeen kontuan izanik.
d) Berotegi-efektua bizia garatzeko zein garrantzitsua den deskribatu du, eta berotze globalaren
arazoa, arazoa zer arrazoik eragiten duten eta arazoa gutxitzeko neurriak azaldu ditu.
e) Ozono-geruzaren garrantzia deskribatu du, eta era errazean azaldu ditu arian-arian geruza hori
suntsitzearen ondoriozko arazoak.
7.- Uraren kutsatzaileak identifikatzen ditu, kutsatzaile horiek ingurumenean duten efektua
bakoitzaren arazketa-tratamenduarekin lotzen du, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planetan bizia izateko eta bizirauteko urak betetzen duen eginkizuna onartu eta balioetsi du.
b) Lurrean, oro har, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, baliabide hidrikoak nola banatzen
diren azaltzen duten diagramak eta eskemak interpretatu ditu, bai eta baliabide horiek biziarengan eta
gizakiongan duten eragina azaldu ere.
c) Ur geza modu jasangarrian kudeatzeak zer esan nahi duen azaldu du, eta kudeaketa horretan
lagunduko duten neurriak zerrendatu ditu.
d) Akuiferoak kutsatzeak izaki bizidunen populazioengan duen efektu kaltegarria identifikatu du.
e) Laborategian, hainbat jatorritako ur-laginen kutsatzaile posibleak identifikatu ditu.
f) Uraren kutsadurak eta ura arduragabe erabiltzaileak eragiten dituzten efektuak aztertu ditu.
8.- Lurreko gainazalaren erliebeak eta paisaiak eratzeko eta aldatzeko prozesuak sailkatzen ditu,
eta eragile geologikoen eta gizakion ekintzarekin lotzen ditu, prozesu horiek baldintzatzen dituen
aldetik; halaber, baliabide geologikoak eta lurzorua zaintzeko lagungarri diren neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erliebearen modelaketa baldintzatzen duten faktoreak (klima, arroka-materialen ezaugarriak...)
modelaketaren ondorio diren paisaia motekin lotu ditu.
b) Meteorizazioko, higadurako, garraioko eta sedimentazioko prozesuak bereizi ditu.
c) Kanpoko eragile geologiko garrantzitsuenak bereizi ditu, eta erliebea eratzeko prozesuekin zer
nolako lotura duten adierazi du.
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d) Elkarrekin lotu ditu eragile geologiko nagusien ekintza eta paisaian eragiten dituzten zenbait
forma.
e) Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan eta
aldaketan zer garrantzi duten aztertu du.
f) Lurzorua kutsatzen duten faktore eta arrazoi nagusiak identifikatu ditu, eta lurzoruaren
kontserbazioa eta baliabide geologikoak egoki kudeatzea garrantzitsuak direla onartu du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko eta ingurune hurbileneko paisaia bereizgarriei buruzko ikerketa
egin du, eta paisaia horren modelatzea baldintzatu duten giza faktoreetako zenbait identifikatu ditu.
9.- Ingurumen-orekari laguntzen dio; horretarako, ingurumen-arazo nagusien arrazoiei eta
ondorioei buruzko argudioak ematen ditu, betiere garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, eta
ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko ekintzak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ingurumen-arazo garrantzitsuenak sailkatu ditu, dela oro har, dela Euskal Autonomia
Erkidegoan: baliabideak ahitzea eta gehiegi ustiatzea, kutsadura areagotzea, biodibertsitatea galtzea,
klima aldatzea, desertifikazioa, hondakinak, eta beste.
b) Ingurumen-arazo nagusiak arazo horiek eragiten dituzten arrazoiekin lotu ditu, eta arazoen
ondorioak ere zehaztu ditu.
c) Baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatu behar direla argudiatu du.
d) Birziklatzearen eta baliabide materialak berrerabiltzailearen alde onak eta alde txarrak aztertu
ditu.
e) Energia-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea ingurumenarentzat zein garrantzitsua den
azaldu du.
f) Bere aztarna ekologikoa kalkulatu du, eta adierazi du baliabide naturalen kontsumoa
desorekatua eta gehiegizkoa dela.
g) Ingurumenaren narriadura geldiarazteko konpromiso eta ekintza pertsonalen zerrenda egin du.
h) Ikastetxean ingurumena hobetzeko jardueretan parte hartu du.
i) Euskal Autonomia Erkidegoan garapen jasangarriarekin lotuta egiten diren ingurumenestrategietako zenbait identifikatu ditu.
10.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, ekuazioak eta ekuazio-sistemak ebazteko
metodoak aplikatzen ditu, eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adierazpen aljebraiko errazak egin eta sinplifikatu ditu.
b) Zenbakizko balioak atera ditu adierazpen aljebraiko batetik.
c) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak, eta ezezagunak
identifikatu ditu.
d) Lehen eta bigarren mailako ekuazio errazak ebatzi ditu, modu aljebraikoan eta grafikoki.
e) Problema bat ebazteko ekuazio egokiak proposatu ditu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak eta beste jakintza-arlo batzuetakoak ebatzi ditu, ekuazioen
eta sistemen bitartez.
g) Balioetsi du hizkuntza aljebraikoa bizitza errealaren egoerak irudikatzeko zehatza, sinplea eta
erabilgarria dela.
11.- Testuinguru errealetan agertzen diren irudi geometrikoak zuzenean eta zeharka neurtzen
ditu, eta horretarako behar dituen tresna, formula eta teknikak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi eta gorputz geometrikoen angeluak, luzerak, azalerak eta bolumenak neurtzeko tresna
egokiak erabili ditu.
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b) Hainbat estrategia erabili ditu (antzekotasunak eta irudi sinpleagoetan deskonposatzea,
besteak beste), mundu fisikoan zeharkako neurriak zenbatesteko eta kalkulatzeko.
c) Perimetroak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak erabili ditu, eta unitate egokiak
esleitu dizkie.
d) Antzeko irudiak identifikatu ditu, eta proportzionaltasun-harremanak ezarri ditu.
e) Thalesen teorema aplikatu, eta triangeluen antzekotasuna erabili du, problema geometrikoak
ebazteko.
f) Taldean lan egin du neurriak lortzeko.
g) IKTak erabili ditu, hainbat irudi eta gorputz irudikatzeko.
12.- Taula, grafiko, adierazpen aljebraiko edo enuntziatu baten bidez emandako erlazio funtzional
sinpleak interpretatzen ditu; balioak lortzen ditu haietatik, eta aztertutako fenomenoari buruzko
ondorioak ateratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

du.

a) Egoera bakoitzean esku hartzen duten aldagaiak identifikatu ditu.
b) Aldagaien arteko mendekotasuna aztertu du, eta harreman posibleak bilatu.
c) Aztergai diren grafiko eta taulen irakurketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin du.
d) Magnitudeen arteko mendekotasun linealeko eta koadratikoko harremanak identifikatu ditu.
e) Funtzio linealak grafikoki irudikatu ditu.
f) Funtzio koadratikoak grafikoki irudikatu ditu.
g) Funtzio esponentziala grafikoki irudikatu du.
h) Benetako egoerekin lotutako funtzio motak irudikatzen dituzten grafikoetatik informazioa atera
i) Baliabide teknologikoak erabili ditu grafikoak irudikatzeko.

13.- Estatistika-populazio baten inguruko datu eta grafikoak jaso, antolatu eta irudikatzen ditu,
metodo eta tresna teknologiko egokiak erabilita eta alderdi nabarmenenak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Populazio baten estatistika-datuak jaso, antolatu eta irudikatu ditu estatistika-tauletan.
b) Maiztasun absolutuak eta erlatiboak kalkulatu ditu.
c) Aztertutako egoerari gehien egokitzen zaizkion estatistika-grafikoak egin ditu.
d) Datu-banaketa baten batez bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu eta behar bezala
interpretatu ditu.
e) Kalkulagailua edo software egokia erabili du, parametroak kalkulatzeko eta estatistika-grafikoak
sortzeko.
f) Aztertutako datu eta grafikoetan oinarrituta zentzuzko ondorioak atera ditu, eta informazio
garrantzitsua komunikatzeko txostenak egin.
14.- Gertaera baten probabilitate-balioari buruzko iragarpenak egiten ditu, aurretik enpirikoki
lortutako informazioan edo kasu sinpleen azterketan oinarrituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hiztegi egokia erabili du probabilitatearekin lotutako egoerak deskribatzeko.
b) Ausazko gertakari baten kasu posibleen kontaketa egin du, taula edo zuhaitz-diagrama errazak
erabilita.
c) Gertakari jakin bat gertatzeko maiztasun erlatiboaren kontzeptua erabili du, eta ehuneko
moduan adierazi.
d) Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak bereizi ditu.
e) Laplaceren araua aplikatu du, eta gertakari baten probabilitatea zehaztu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak ebatzi ditu probabilitate-kalkulu errazak eginez.
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15.- Landareak prestatzen eta landatzen ditu; substratu motak bereizten ditu, eta haietako
bakoitza landareen zer gaixotasun prebenitzeko balio duen esaten du, baita zer substratu
manipulatuta kutsa dakizkiekeen ere gaixotasunak pertsonei.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bereizi eta kategorizatu du infektatutako edo kutsatutako materialak ukitzeagatik zer eragilek
sor ditzaketen infekzioak.
b) Edozein manipulazio egin aurretik eta egin ondoren eskuak garbitzeko prozedura aztertu eta
protokolizatu du, gaixotasunen transmisioa prebenitzeko.
c) Desinfektatzeko eta esterilizatzeko hainbat prozedura aztertu eta esperimentatu ditu.
d) Lurzoruaren jatorria interpretatu eta deskribatu du.
e) Lurzorua osatzen duten geruzak kategorizatu ditu.
f) Lurzoru mota ohikoenak identifikatu ditu:
g) Lurzorua kutsatzen duten elementu motak bereizi ditu.
h) Jarduera industrialak eta nekazaritzakoak lurzoruan zer eragin duen ebaluatu du. i)
Deforestazioaren arazoari buruzko txostenak egin ditu.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: antolaketa, materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko materialak eta oinarrizko tresnak erabiltzeko prozedurak eta jarraibideak.
Mikroskopio optikoa eta digitala eta lupa binokularra erabiltzeko jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Oinarrizko magnitudeak neurtzea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Laborategian laneko txostenak egiteko arauak.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko.
3.- Eguneroko erreakzio kimikoak
Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak.
Erreakzio kimikoa. Erreakzio kimikoaren interpretazio makroskopikoa, substantzia bat beste
zenbait substantzia bihurtzeko prozesu den aldetik.
Energia-trukea erreakzio kimikoetan.
Erreakzio kimikoak eguneroko bizitzako eremuetan.
Oinarrizko erreakzio kimikoak.
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4.- Indarra eta mugimendua
Mugimendua: erreferentzia-sistemak, ibilbidea, posizioa, egindako bidea.
Mugimenduak sailkatzea beren ibilbidearen arabera.
Abiadura. Unitateak.
Mugimendu zuzen uniformea: ezaugarriak. Interpretazio grafikoa.
Indarraren kontzeptua. Indarra, interakzio baten emaitza.
Indarren efektuak: deformazioa eta mugimendu-egoeraren aldaketa.
Grabitazioa. Gorputzen pisua.
Ohiko egoeretan solido bati aplikatutako indarrak irudikatzea. Ondoriozkoa edo erresultantea.
Lana eta energia. Makina sinpleak.
5.- Energia elektrikoa
Materia eta elektrizitatea. Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak.
Korronte elektrikoa.
Elektrizitatea, garapen teknologikoa eta bizi-baldintzak.
Elektrizitatearen kontsumoan erabiltzen diren oinarrizko magnitudeak: energia eta potentzia.
Aplikazioak eguneroko bizitzan.
Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena.
Energia elektrikoa ekoizteko sistemak.
Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa. Etapak.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektriko nagusiak.
6.- Atmosferaren kutsadura
Kutsadura. Kutsatzaile nagusien kategorizazioa.
Kutsadura atmosferikoa; arrazoiak eta ondorioak.
Atmosferarekin lotutako ingurumen-arazo nagusiak:
Euri azidoa.
Berotze globala: berotegi-efektua areagotzea
Ozono-geruza suntsitzea.
7.- Uraren kutsadura
Ura: planetan bizia izateko funtsezko faktorea.
Uraren kutsadura:
Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak.
Hondakin-uren arazketa.
Ura eta osasuna.
Ura modu jasangarrian kudeatzea, baliabide den aldetik.
8.- Lurzoruaren kutsadura eta paisaia aldatzea
Lurreko paisaia eta erliebea baldintzatzen duten faktoreak.
Kanpoko eragile eta prozesu geologikoak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa.
Eragile geologikoek erliebean eta paisaian egindako ekintzaren emaitzak.
Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan duten
garrantzia.
Lurzoruaren kontserbazioa. Kutsatzaile nagusiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia bereizgarri motak.
9.- Ingurumen-oreka eta garapen jasangarria
Ingurumenaren orekan eta kontserbazioan eragina duten faktoreak.
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Giza jarduera eta ingurumena: inpaktu nagusiak.
Baliabide materialak eta energia-baliabideak gehiegi ustiatzearen ondorioak.
Hondakinak eta haien kudeaketa. Birziklatzea.
Kontsumoa eta garapen jasangarria: aztarna ekologikoa.
Garapen jasangarriaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
Onartzea ingurumena zaindu egin behar dela eta ingurumena errespetatzen duten
elkartasunezko jokabideak izan behar direla.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arazo nagusiak eta kudeaketa jasangarriaren neurriak.
10.- Ekuazioak eta sistemak ebaztea eguneroko egoeretan
Adierazpen aljebraikoak. Adierazpen aljebraikoen eraldaketa
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Lehen eta bigarren mailako ekuazioen ebazpen aljebraikoa eta grafikoa.
Ekuazio-sistema linealak.
Ekuazio-sistema lineal eta errazak ebaztea. Ebazteko metodoak.
Problemak ebaztea lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez.
11.- Irudi eta gorputz geometrikoak neurtzea
Elementu geometrikoak: puntuak, zuzenak eta planoak
Poligonoak eta poliedroak: elementuak deskribatzea eta sailkapena egitea.
Triangeluen azterketa. Triangeluen sailkapena.
Antzekotasuna. Triangeluen antzekotasuna. Thalesen teorema.
Zirkunferentzia eta zirkulua: zirkuluaren luzera eta azalera kalkulatzea.
Hainbat gorputz eta irudi aztertzea espazioan: prismak, piramideak, zilindroa, konoa eta esfera.
Hainbat gorputz eta irudiren bolumena aztertzea espazioan.
12.- Funtzio eta grafikoen hizkuntza
Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko erraz baten bitartez deskribatutako fenomenoa
interpretatzea.
Funtzio linealak. Funtzio koadratikoak.
Beste funtzio batzuen azterketa: esponentziala
Grafikoak egin eta interpretatzea software egokia erabilita (kalkulagailu grafikoak edo
ordenagailua).
13.- Estatistikako elementuak
Estatistika deskribatzailearen oinarrizko elementuak: biztanleria, lagina. Aldagai kualitatiboak,
kuantitatiboak.
Taula eta grafiko estatistikoak.
Zentralizazioaren eta sakabanaketaren neurketak
Kalkulu-orria: datuak antolatzeko, kalkuluak egiteko, grafiko estatistiko egokienak sortzeko eta
egoera berrien simulazioak egiteko tresna.
14.- Probabilitatea kalkulatzea
Ausazko fenomenoak. Ausazko gertakariak. Gertakari baten maiztasuna. Maiztasun erlatiboa.
Probabilitatearen kontzeptua.
Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak.
Lagin-espazioa esperimentu errazetan.
Taula eta zuhaitz-diagrama errazak.
Probabilitateak kalkulatzea Laplaceren arauaren bitartez –esperimentu errazetan– edo
simulazioen bitartez.
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15.- Labore errazak prestatzea eta landareen eta pertsonen gaixotasunak prebenitzea
Geruza edafikoan eta landareetan dauden infekzio-eragileak.
Herbizidak eta pestizidak. Infekzio tetanikoko arriskua.
Laneko materiala garbitzea, kontserbatzea, zaintzea eta biltegiratzea.
Eskuak garbitzeko protokoloa.
Gizakiarentzat arriskutsuak edo kaltegarriak izan daitezkeen materialak edo substantziak
erabiltzeagatiko arrisku-egoerak prebenitzea.
Norbera babesteko neurriak erabiltzea.
Lurzorua: jatorria, osagaiak, horizonteak. Lurzoru motak.
Deforestazioa.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea II.
Kodea: 3012
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 168 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Badaki zeintzuk diren gaur egungo gizarteen funtsezko ezaugarriak, eta haien antolamendu
sozial, politiko eta ekonomikoaren oinarrizko ezaugarriak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo gizarte-antolamenduaren ezaugarriak ordenatu ditu.
b) Europako espazioa bateratzeko prozesua balioetsi du, bilakaera aztertuta.
c) Egungo harreman ekonomikoen eredu globalizatuaren berri badu.
d) Tituluari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du, eta gertatutako
eraldaketak deskribatu ditu.
e) Informazioa biltzeko tresna errazak landu ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
baliatuta.
f) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
g) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
h) Gaur egungo arte-adierazpenen funtsezko bereizgarriak identifikatu ditu.
2.- Sistema demokratikoaren oinarrizko printzipioak interpretatzen eta balioesten ditu, eta
erakundeak eta funtzionamendua aztertzen ditu. Jabetzen da garrantzitsuak dela bitartekotza eta
gatazkak konpontzea, eredu demokratikoa hedatzeko bidean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jabetu egin da Espainiako eredu demokratikoaren funtsezko bereizgarriez, eta herrialdearen
garapenaren testuinguru historikoa balioetsi du.
b) Ingurune hurbileko harreman pertsonal eta sozialetan diskriminazio ezaren printzipioak duen
inplikazioa balioetsi du.
c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioak onartu ditu, gaur egungo
munduan zer nolako egoera dagoen ikusi du, eta pertsonen eguneroko bizitzan zer nolako eragina
duten balioetsi du.
d) Nazioarteko erakunde garrantzitsuenen funtzionamendu-arauak, erakundeak eta printzipio
gidariak aztertu ditu.
e) Lankidetzako eta iritziak erkatzeko jardueretan erabiltzeko moduko informazioa landu du.
3.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan erabili ditu ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
4.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboaren teknikak aplikatu ditu hainbat iturritatik jasotako ahozko testuak aztertzean.
b) Jabetu da zein den ahozko interakzioaren komunikatzeko asmoa eta egitura, eta erantzun
posibleak balioetsi ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta testuen ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai
eta gero eta konplexutasun handiagoko testuak osatzeko estrategiak ere, gero eta autonomia
handiagoz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu moten ezaugarri nagusiak balioetsi eta aztertu ditu, egin nahi duen lanerako mota
egokiena zein den hautatzeko.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak modu sistematikoan aplikatu
ditu, eta ateratako ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Erabilera akademikoko eta profesionaleko idatzizko testuen egitura aztertu du, eta hizkuntzaren
erabilerak eta mailak bereizi ditu.
g) Idatzizko testuak prestatzeko garaian jarraibide sistematizatuak erabili ditu, idatzizko
komunikazioa hobetzeko; erabilera diskriminatzaileak saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
h) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta hiztegi egokia erabili du hizkuntza-arauak eta xede-erabilerak aintzat hartuta.
i) Testuak idaztean gramatikaren eta ortografiaren arau garrantzitsuenak aplikatu ditu, hartara,
azken testua argia, zehatza eta egokia izan dadin formatuari eta komunikazio-testuinguruari
dagokienez.
j) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
6.- Literatura-testu adierazgarriak interpretatzen ditu; egilearen asmoa zein den konturatzen da,
eta testu horiek beren testuinguru historiko, soziokultural eta literarioarekin lotzen ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez, eta dagokion testuinguruan kokatu du.
b) Literatura-lanetan hautemandako alderdiei buruzko iritzi pertsonal arrazoituak eman ditu.
c) Literatura-testuak aztertzeko estrategiak aplikatu ditu, eta gaiez eta zioez ohartu da.
d) Literatura-arloko autore, obra edo aldi bati buruzko informazioa bildu du monografia labur
batean.
7.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategiak eta oinarrizko hizkuntzaarauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, eta igorlearen asmoa eta gaia zeintzuk diren ondorioztatu du.
b) Testuaren ideia orokorra ulertu du, eta bere hitzekin adierazi du.
c) Irudiaren laguntzarekin, ideia garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
d) Entzutearen helbururako garrantzitsuak diren informazio espezifikoak atera ditu.
e) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
f) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko estrategiak erabili ditu.
g) Eremu akademikoarekin, pertsonalarekin eta lanbide-eremuarekin lotutako gaiei buruzko
lexiko, esamolde eta esaldi errazak erabili ditu.
h) Oinarrizko lokailuak erabili ditu ahozko testu laburrak sortzean.
i) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu lanbideeremuko gai ezagunei buruz.
j) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
k) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
l) Komunikazio-trukeetan, behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako arauak (kortesialegeak, erregistroa, hitzik gabeko hizkuntza, bestelakoak).
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testuaren oinarrizko komunikazio-asmoa identifikatu du.
b) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
c) Informazio espezifikoa eta garrantzitsua lokalizatu eta hautatu du.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak sortu ditu.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu eremu pertsonalarekin, akademikoarekin eta lanbide-eremuarekin loturik gelan
landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
j) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
k) Ingelesa komunikatzeko erabili nahi duela eta ikasi nahi duela adierazi du.
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l) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko eleaniztun izateak duen
garrantzia onartu du.
m) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Gizarte garaikideak
Gizarte demokratikoak.
Sistema demokratikoen eraketa.
Nazioarteko harremanak.
Egungo mundu globalizatua.
Lankidetza-politikak.
Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako egungo harreman-esparruan.
Europaren eraketa.
Europar Batasuna, oinarrizko erakundeak eta funtzionamendua.
Egitura ekonomikoa:
- Globalizazio ekonomikoa eta garapen jasangarria. Elkarrekiko mendetasuna eta globalizazioa.
- Industriaren deslokalizazioa eta merkataritza-modu berriak.
- Bertako ekoizpen-sektorearen bilakaera.
Arte garaikidearen oinarrizko ezaugarriak.
2.- Sistema demokratikoa eta sistema horren erakundeak
Demokrazia, zuzenbidezko estatu.
Oinarrizko eskubideak, arauen zutabe.
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean.
Giza Eskubideak eguneroko bizimoduan.
Eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzea.
Espainiako eredu demokratikoa. 1978ko Konstituzioa. Autonomien Estatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde politikoak eta lurralde-antolaketa.
Gatazkak ebaztea:
- Bide ez-demokratikoak eta indarkeriazkoak.
- Indarkeriarik gabeko bideak eta bide demokratikoak.
3.- Gizarte Zientzietako informazioaren tratamendua eta lanketa
informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.
Aurkezpenak eta argitalpenak IKTak erabiliz.
Lankidetza-lanerako estrategiak.
Funtzionamendu-arauak eta jarrerak iritziak alderatzean.
4.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Ahozko testuak.
Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ideia eta argumentuak azaltzea: edukiak antolatu eta planifikatzea.
Ikus-entzunezko baliabideak erabiltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
Entzuleen interesa hobetzeko estrategiak.
Arau soziokomunikatiboak.
5.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, bai eta
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
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Idatzizko testuak: txostenak, saiakerak, bestelakoak.
Testu akademikoak irakurtzeko estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testuinguruarekin lotutako alderdiak: erregistroa, deixia, estilo zuzena eta zeharkakoa.
- Diskurtsoarekin lotutako alderdiak: lokailuak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
6.- Literatura-testuak irakurtzea
Testu ez-literarioak interpretatzea.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura eta generoak.
XX. mendeko euskarazko eta gaztelaniazko literatura-lanetako pasarteak eta testuak irakurtzea.
7.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Ingelesez ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak...
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu erraz, labur edo ertainak ulertzea, hainbat euskarritan
emanak, eremu pertsonalean, akademikoan eta lanbide-eremuan ohikoak diren eta maiz gertatzen
diren komunikazio-egoerei dagokienez.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategia erabiltzea: aurrea hartzea, egiaztapena, laguntza
bisuala, aldez aurretiko ezagutzak…
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesua, finkatutako jarraibideei jarraiki: plangintza eta informazioa
bilatzea, testua sortzea eta berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzea, hainbat euskarritan emanak, eremu pertsonaleko eta
lanbide-eremuko gaiei dagokienez.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
8.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: aurrerapena, egiaztapena, dedukzioa,
zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
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- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, ingelesez
idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen hizkuntza-elementuen
erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta egitea: lanbide-arloari dagokion lexiko espezifikoa, bai
eta eremu akademiko eta pertsonalarekin lotura duena ere, egitura eta esamolde arruntak.
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea
Kodea: E800
Kurtsoa: 2
Iraupena: 53 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzako hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak
aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak zabaltzeko eta
produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.
b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu
ditu.
c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.
d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.
e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.
2.- Ekimen sortzaileak bere garapen pertsonal eta profesionalerako eskaintzen dituen aukerak
aztertzen eta baloratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kultura ekintzailearen kontzeptua eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen
garrantzia aztertu ditu.
b) Ekimenak, sormenak, erantzukizunak eta talde-lanak duten garrantzia baloratu du, jarduera
ekintzailean arrakasta lortzeko funtsezko konpetentziak baitira.
c) Ekimen sortzailea baloratu du, erronka pertsonalei eta profesionalei aurre egiterakoan jarrera
positiboa delakoan.
d) Enpresaburuaren kontzeptua eztabaidatu du, eta enpresaburuak ekonomia- eta gizartegarapenean duen ekarpena aztertu, bai eta profilaren eskakizun eta jarrerak ere.
e) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.
3.- Lan-harremanen ondoriozko eskubide eta betebeharrak interpretatzen ditu, eta gaitasuna
dauka haiek lan-kontratuetan aurkitzeko.

2016/3546 (1178/51)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.
b) Kontratazio-modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa
sustatzeko neurriak identifikatu ditu.
c) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.
d) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.
e) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.
f) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan
adostutako lan-baldintzak identifikatu ditu.
4.- Laneko segurtasun- eta osasun-arloko arau-esparrua interpretatzen du, eta Laneko Arriskuen
Prebentziorako neurriak aplikatzen, eta lehen sorospenak ematen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipoei, materialei eta ekoizpen-prozesuari dagozkien laneko arriskuen prebentzioko arau
nagusiak identifikatu ditu, bai eta lan-ingurunean beharrezkoak diren norbera babesteko
ekipamenduak (NBE) ere.
b) Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko betebehar eta eskubideak identifikatu ditu eta
haien arabera jardun du.
c) Laneko baldintzak eta arriskuak interpretatu ditu, bai eta arrisku horien prebentzioa ere.
d) Lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen motak
identifikatu ditu.
e) Botikinaren osaera eta erabilera identifikatu du, eta, hala behar izan denean, lehen
sorospenetako oinarrizko teknikak aplikatu ditu kalte mota ezberdinen aurrean.
5.– Laneko Arriskuen Prebentzioan erantzukizuna duten agenteak eta haien zereginak
identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin erlazionatutako erakundeak eta agenteak
identifikatu ditu.
b) Bere lanbide-eremuko prozedura espezifikoetan berezkoak diren arriskuak ebaluatu ditu.
c) Lan-inguruneko ingurumen-arriskuak nahiz sortutako hondakinen tratamendua identifikatu ditu.
d) Alderdi horri dagokionez, existitzen diren planetako elementuak identifikatu ditu (prebentzioa,
larrialdia, beste batzuk).
e) Prebentzioaren kudeaketaren oinarrizko elementuak identifikatu ditu.
f) Lan-inguruneari dagozkion laneko arriskuen prebentziorako neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Laneratzea eta bizialdi osoko ikaskuntza
Tituluari lotutako prestakuntzako aukerak eta ibilbideak identifikatzea.
Tituluari lotutako lanbide-sektorea aztertzea eta interpretatzea, eta lanpostu posibleak
identifikatzea.
Curriculum vitaea prestatzea, eta elkarrizketa simulatu bateko portaera eta jarrerak aztertzea.
Jarduera ekintzailetik eratorritako aukerak eta arriskuak ebaluatzea.
2.- Ekimen sortzailea
Kultura ekintzailea garapenaren eta gizarte-ongizatearen eragile.
Jarduera ekintzailearen faktore gakoak: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak
hartzea: ekintzailearen profila identifikatzea.
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Arriskua ebaluatzea jarduera ekintzailean.
Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.
3.- Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak
Langileen eskubideak eta betebeharrak.
Lan-kontratua: kontratuen elementuak, ezaugarriak eta motak.
Nomina eta Gizarte Segurantzaren eta PFEZaren kargurako atxikipenak interpretatzea.
Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.
Ordezkaritza sindikala, eta hitzarmen kolektiboen interpretazioa.
4.- Laneko segurtasuna eta osasuna: oinarrizko kontzeptuak
Oinarrizko arau-esparrua, laneko arriskuen prebentzioaren arloan. Arlo horretako eskubideak eta
betebeharrak.
Lana eta osasuna: Lan-arriskuak. Arrisku-faktoreak.
Lanaren ondoriozko kalteak. Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak. Lanak eragindako
beste patologia batzuk.
Langileen osasuna kontrolatzea.
Lan-karga, nekea eta lanarekiko asegabetasuna.
Lehen laguntzak.
5.- Arrisku orokorrak eta prebentzioa
Segurtasun-baldintzekin lotzen diren arriskuak.
Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Taldeko eta banakako babesa.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak:
Laneko segurtasuna eta osasuna jorratzen dituzten erakunde publikoak.
Prebentzio-lana antolatzea: "oinarrizko ohiturak".
Dokumentazioa: jaso, landu eta artxibatzea.
Laneratzea eta ikaskuntza
Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza.
Kodea: 3058
Kurtsoa: 2
Iraupena: 260 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Lurra prestatzen du, eta laboreak landatu eta ereiten; ekipamenduak erabiltzen ditu, eta
ezarritako zehaztapenei jarraitzen die.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lurra prestatzeko eta laboreak landatzeko eta ereiteko jarraibideak ulertu ditu, eta ezarritako
ordenan egiten ditu.
b) Ekipamenduak eta lanabesak behar bezala garbitu eta prestatzeko lanak egin ditu.
c) Lurra prestatzeko lanak egin ditu, hala nola sasiak kendu, garbitu, ongarritu eta medeatu, eta
ekipamenduak trebetasunez erabili ditu.
d) Itzalpeak, tunelak, lur-estalkiak, berotegiak, ureztatzeko sistemak edo beste azpiegitura batzuk
jartzeko materialak jarri ditu.
e) Landare-material mota batzuk erein, landatu edo birlandatu ditu, eta hazia edo landareak ongi
sartu direla ziurtatu du.
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f) Errendimendu egokia lortu du, bai kalitatean bai denboran.
g) Egiten duen lanaz arduratu da, eta badu ekimena.
2.- Labore, parke, lorategi eta berdeguneak ureztatu, ongarritu eta produktu fitosanitarioekin
tratatzen ditu, eta ekipamenduak prestatzen eta erabiltzen ezarritako prozeduren arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Modu uniformean ureztatu du eta behar adina ur botata, ureztatze automatikoaren
mekanismoak erabiliz.
b) Ongarria berdin-berdin eta behar den dosian eta garaian bota du.
c) Produktu fitosanitarioak nahastu, prestatu eta aplikatu ditu, ezarritako moduan eta
proportzioan.
d) Tratamendu fitosanitarioen eraginkortasuna egiaztatu du.
e) Zurkaizte-lana egin du, esku artean den laborearen arabera.
f) Laboreak eta esleitutako espezieak inausi ditu.
g) Laborearen arabera, bilketa-lanak egin ditu, bildutakoa kaltetu gabe.
h) Belardiak eta soropilak mantentzeko lanak egin ditu.
i) Makinak erabili ditu modu ordenatuan, txukun, zehaztasunez eta segurtasunez, prozedura eta
teknika egokiak aplikatuz.
3.- Landareen ekoizpen- eta mantentze-lanak egiten ditu, eta ezarritako ekipamenduak prestatzen
eta erabiltzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lurra prestatzeko eta landare-espezieak landatzeko eta ereiteko jarraibideak ulertu ditu, eta
ezarritako ordenan egiten ditu.
b) Ekipamenduak eta lanabesak behar bezala garbitu eta prestatzeko lanak egin ditu.
c) Lurra prestatzeko lanak egin ditu, hala nola sasiak kendu, garbitu, ongarritu eta medeatu, eta
ekipamenduak trebetasunez erabili ditu.
d) Substratuen osagaiak modu homogeneoan eta ezarritako proportzioetan nahastu ditu.
e) Landare-material mota batzuk erein, landatu edo birlandatu ditu, eta hazia edo landareak ongi
sartu direla ziurtatu du.
f) Hazia modu uniformean eta behar bezain sakon zabaldu, eta lehenbiziko ureztapena egin du,
materiala landatu ondoren.
g) Birlandaketak egin ditu, landareen bideragarritasuna bermatuz.
h) Hazitegiak bakandu ditu, plantulak garatuko direla bermatuz.
i) “Zurkaitzak” jarri ditu, teknika eta baliabide egokiak erabiliz.
j) Errendimendu egokia lortu du, bai kalitatean bai denboran.
4.- Loradendan konposizioak prestatu, eta muntaketak egiten ditu loreekin, aurrez adierazitako
diseinuaren arabera eta irizpide estetikoei jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Loradendako materialak eta osagarriak jaso eta sailkatu ditu.
b) Lore eta landareak lehortzeko teknikak aplikatu ditu.
c) Ordenaz eta garbi lan egin du, ezaugarri eta zailtasun desberdinetako konposizioekin egindako
dekorazioak muntatu eta desmuntatzean.
d) Manipulatu egin ditu landare, lore edo berde apaingarriak, lan zehatz bakoitzerako egokienak
diren prestatze teknikez baliaturik.
e) Egitekoa den lore- edo landare-konposiziorako euskarria, oinarria, egitura edo ontzia hautatu
ditu.
f) Konposizio bakoitzerako egokienak diren osagai apaingarriak hautatu ditu.
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g) Egin beharreko konposizio edo lan motarako egokienak diren elementu naturalak hautatu ditu,
iraunkortasunaren eta bateragarritasunaren irizpideei jarraituz.
h) Egokitu egin du euskarria, oinarria, egitura edo ontzia, lore-konposizioan jarriko den lehengai
motarako egokiena den materialez betez (perlita, gela, lurra, besteak beste).
i) Bezeroari orientazioa eman dio, gertaldi edo ekitaldi bakoitzerako egokiak diren lore- edo
landare-konposizioei buruz.
j) Laneko arriskuei aurrea hartzeko neurriak aplikatu ditu lan horiek egitean.
5.- Arriskuen prebentzioari, elikagaien eta ingurumenaren segurtasunari buruzko arauekin bat
aritzen da.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Une oro bete du prebentzioari eta segurtasunari buruzko araudi orokorra, baita enpresak
ezarritakoak ere.
b) Lantokian norberaren jardun-eremuan dauden arrisku-faktoreak eta -egoerak identifikatu ditu.
c) Jarduerarekin zerikusia duten jarrerak hartu ditu laneko eta ingurumeneko arriskuak gutxitzeko.
d) Eragiketa batzuetarako eta besteetarako ezarritako norbera babesteko ekipoa (NBE) erabili du.
e) Makinak, ekipamenduak eta instalazioak babesteko gailuak erabili ditu jardueretan.
f) Prebentzio-planaren arabera jardun du.
g) Lan-eremua arriskuez libre, eta ordenan eta garbi mantendu du.
h) Energiaren kontsumoa eta hondakinen sorrera ahalik eta gehien gutxituz lan egin du.
6.- Arduraz jarduten du eta enpresako harreman tekniko-sozialen sisteman integratzen da.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Arretaz bete ditu jasotzen dituen jarraibideak.
b) Egiten duen lanaz arduratu da eta eraginkortasunez komunikatu da pertsona egokiarekin une
bakoitzean.
c) Betekizun eta arau teknikoak bete ditu, jardunbide profesionala erakutsi du, eta lana arrazoizko
denboran bukatu du.
d) Errespetua erakutsi du une oro ezarritako prozedurekiko eta arauekiko.
e) Ezarritako jarraibide eta prozedurekin bat antolatu du lana, lehentasunaren arabera bete ditu
eginkizunak, eta esku-hartzeetan segurtasuneko eta kalitateko irizpideak erabili ditu.
f) Norberaren jarduera gainerako langileekin koordinatu du, eta aurreikusi gabeko edozein
aldaketaren, behar garrantzitsuren edo gorabeheraren berri eman du.
g) Lanera puntualtasunez heldu da, ezarritako atsedenaldiak hartu ditu, eta lantokia ez du behar
baino lehenago utzi, behar bezala justifikatutako arrazoirik gabe.
4.- Espazioak eta ekipamenduak
4.1. Espazioak:
AZALERA (m2)
40
40
300

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA
Balio anitzeko gela
Biltegia
Lorategia, berotegia eta mintegia

4.2. Ekipamenduak:
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Balio anitzeko gela

Biltegia

Biltegia

Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta Internet.
Ikus-entzunezko baliabideak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak.
Mahaiak eta aulkiak.
Aitzurrak, eskuareak, guraizeak eta heskaimoztekoak.
Ongarritzeko ekipoak.
Eskuzko arrosa-garbigailua.
Loreen zurtoinak garbitzeko makinak.
Zurkaizteko makinak.
Ureztapen- eta fertirrigazio-ekipoak.
Ekipo eta produktu fitosanitarioak.
Substratuak nahasteko makinak.
Hedapen-ekipoak eta -mahaiak: sustraitzea,
hazitegi bidezkoa.
Ponpatze-ekipoak.
Segurtasun-ekipoak eta -baliabideak.
Txaranbelgailuak eta gasista-kurrikak
Ihinztagailuak
Aldaxkak eta haziak gordetzeko hotz-ganbera
Mailuak
Aliketa orokorrak
Zabaltzeko makinak
Faxa
Telefonoa
Barra-kodeen irakurgailudun saltokiko terminala,
dirua gordetzeko tiradera, bisorea, teklatua eta
txartelen inprimagailua
Loradendarako software espezifikoa (biltegia,
kutxa, fakturazioa, etab.)
Guraizeak
Arraspak
Lorezaintzako paletak
Pertzak edo ontziak
Palak
Ureztagailuak
Area (5,5 ZP)
Sega-makina autopropultsatua (9 ZP inguru eta
50 cm-ko ebaketa). Zabalera
Haizagailua-xurgagailua
Bi eskuko inausketa-guraizeak
Kirten mugikorreko inausketa-guraizeak
Eskorgak
Rotabatorea
Sasi-garbitzeko makina
Gutxi gorabehera 1,5 metro zabaleko alper
trinkotzailea.
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Egin beharreko mekanizazio-jardueren arabera
behar dena.

Lorategia, berotegia eta mintegia

5.- Irakasleak
5.1.- Sektore publikoan, lanbide-profilari lotutako lanbide-moduluak eman ahal izateko, hauek
izango dira irakasleen espezialitateak:
IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEA /
BESTE BATZUK

LANBIDE-MODULUA
3050 Laboreak ureztatzeko, ongarritzeko
eta tratamenduak aplikatzeko jarduerak
3051 Lurra prestatzeko, landatzeko eta
ereiteko eragiketa osagarriak
3053 Landareak mintegietan eta
lorezaintza-zentroetan sortu eta
mantentzeko oinarrizko eragiketak
3054 Lore- eta landare-konposizioak
prestatzeko eragiketa osagarriak
3055 Lorategiak, parkeak eta
berdeguneak ezartzeko oinarrizko
eragiketak
3056 Lorategiak, parkeak eta
berdeguneak mantentzeko oinarrizko
eragiketak
3057 Lorezaintzako materialak

Nekazaritzako jarduerak
eta tresneria
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada

Laneko prestakuntza eta
orientabidea
E800. Laneko prestakuntza eta
orientabidea
Nekazaritzako jarduerak
eta tresneria
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada

3058 Lantokiko prestakuntza

Nekazaritzako jarduerak
eta tresneria

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEAREN
KIDEGOA

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako
katedradunak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako
irakasleak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

5.2.- Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek behar ditu lanbide-moduluak emateko:
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LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3050 Laboreak ureztatzeko, ongarritzeko eta
tratamenduak aplikatzeko jarduerak
3051 Lurra prestatzeko, landatzeko eta ereiteko
eragiketa osagarriak
3053 Landareak mintegietan eta lorezaintza-zentroetan
sortu eta mantentzeko oinarrizko eragiketak
3054 Lore- eta landare-konposizioak prestatzeko
eragiketa osagarriak
3055 Lorategiak, parkeak eta berdeguneak ezartzeko
oinarrizko eragiketak
3056 Lorategiak, parkeak eta berdeguneak
mantentzeko oinarrizko eragiketak
3057 Lorezaintzako materialak
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3058 Lantokiko prestakuntza.

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
edo dagokion mailako titulua edo beste
zenbait titulu baliokide

5.3 Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek beharko dira lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3050 Laboreak ureztatzeko, ongarritzeko eta
tratamenduak aplikatzeko jarduerak
3051 Lurra prestatzeko, landatzeko eta ereiteko
eragiketa osagarriak
3053 Landareak mintegietan eta lorezaintza-zentroetan
sortu eta mantentzeko oinarrizko eragiketak
3054 Lore- eta landare-konposizioak prestatzeko
eragiketa osagarriak
3055 Lorategiak, parkeak eta berdeguneak ezartzeko
oinarrizko eragiketak
3056 Lorategiak, parkeak eta berdeguneak
mantentzeko oinarrizko eragiketak
3057 Lorezaintzako materialak
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3058 Lantokiko prestakuntza.

Diplomaduna, ingeniari teknikoa edo
arkitekto teknikoa edo dagokion
mailako titulua edo beste zenbait titulu
baliokide

6.- Lanbide-moduluen eta konpetentzia-atalen arteko egokitasuna, haiek egiaztatu edo baliozkotu
behar izanez gero.
KONPETENTZIA-ATAL
EGIAZTAGARRIAK

GAINDITUTAKO LANBIDE-MODULUAK
3050 Laboreak ureztatzeko, ongarritzeko eta
tratamenduak aplikatzeko jarduerak.

UC0518_1: Ureztatzeko, ongarritzeko
eta tratamenduak aplikatzeko jarduera
osagarriak nekazaritza-laboreetan.
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3051 Lurra prestatzeko, landatzeko eta ereiteko
eragiketa osagarriak.
3053 Landareak mintegietan eta lorezaintza-zentroetan
sortu eta mantentzeko oinarrizko eragiketak.

3054 Lore- eta landare-konposizioak prestatzeko
eragiketa osagarriak.

3055 Lorategiak, parkeak eta berdeguneak ezartzeko
oinarrizko eragiketak.

UC0517_1: Nekazaritza-laboreetan
lurra prestatzeko, ereiteko eta
landatzeko jarduera osagarriak egitea.
UC0520_1: Mintegi eta lorezaintzazentroetan landareak ekoizteko eta
zaintzeko jarduera osagarriak egitea.
UC1114_1: Lore- eta landarekonposizioak prestatzeko lan
osagarriak egitea.
UC1115_1: Loradendan jendeari arreta
ematea eta zerbitzuak eskaintzea.
UC0521_1: Lorategi, parke eta
berdeguneak instalatzeko jarduera
osagarriak egitea.

3056 Lorategiak, parkeak eta berdeguneak mantentzeko UC0522_1: Lorategi, parke eta
oinarrizko eragiketak.
berdeguneak mantentzeko jarduera
osagarriak egitea.

3057 Lorezaintzako materialak.

UC1112_1: Mantentze-lan osagarriak
egitea loradendako instalazioetan,
makinetan, ekipamenduetan eta
erremintetan.
UC1113_1: Loradendako
lehengaiak eta materialak
jasotzea eta egokitzea.

7.- Norgehiagoka egonez gero, titulu honek onarpenerako lehentasun-irizpideak aplikatzeko
baimena ematen die erdi-mailako heziketa-ziklo hauetarako
Titulu honek lehentasuna izango du lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan onartzeko:
Nekazaritza
Elikagaien Industriak
Segurtasuna eta Ingurumena
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II. ERANSKINA, UZTAILAREN 7ko 104/2016 DEKRETUARENA
ARTE GRAFIKOETAKO OINARRIZKO LANBIDE-TITULUA
1.- TITULUAREN IDENTIFIKAZIOA
Arte Grafikoetako oinarrizko lanbide-titulua elementu hauek identifikatzen dute:
● Izena: Arte Grafikoak.
● Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
● Iraupena: 2.000 ordu.
● Lanbide-arloa: Arte Grafikoak.
● Europako baliokidea: INSN-3.5.3. (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua).
2.- Lanbide-profila
2.1.- Tituluaren konpetentzia orokorra
Tituluaren konpetentzia orokorra da erreprografia-lanak egitea eta produktu grafikoak produzitzen,
manipulatzen eta bukatzen laguntzeko oinarrizko lanak egitea, autonomiarekin, erantzukizuna hartuz
eta ekimen pertsonalarekin, adierazitako kalitatearekin lan eginez, ingurumenaren arloko nahiz laneko
segurtasunaren eta higienearen arloko egungo arauei jarraituz, ahoz eta idatziz gaztelaniaz
komunikatuta eta, dagokionean, bertako hizkuntza koofiziala erabiliz; baita atzerriko hizkuntzaren bat
ere.
2.2.- Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta
konpetentzia-atalen zerrenda:
- Osatutako lanbide-kualifikazioak:
a) Erreprografia .ARG410_1. (1179/2008 Errege Dekretua, uztailaren 11koa). Konpetentzia-atal
hauek barne hartzen ditu:
UC1322_1: Erreprografiako mandatuak hartzea eta kudeatzea.
UC1323_1: Materialak eta ekipamenduak prestatzea eta erreprodukzioa egitea.
UC1324_1: Erreprografian, akaberako lanak egitea.
b) Produktu grafikoak manipulatzeko eta amaitzeko eragiketak .ARG640_1. (888/2011 Errege
Dekretua, ekainaren 24koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC2138_1: Produktu grafikoak bukatzeko oinarrizko manipulazio-eragiketak egitea.
UC2139_1: Industria grafikoetako oinarrizko manipulazio-eragiketak egitea, makina laguntzaileak
erabilita.
UC1668_1: Industria grafikoetan, produktuak paketatzeko, pilatzeko eta paletetan jartzeko
eragiketak egitea.
- Osatu gabeko lanbide-kualifikazioak:
a) Industria grafikoetako eragiketa osagarriak .ARG512_1. (142/2011 Errege Dekretua, otsailaren
4koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC1666_1: Eragiketa osagarriak egitea industria grafikoetako produkzioko ekipamenduetan eta
makinetan.
UC1667_1: Oinarrizko eragiketak egitea ekipamendu informatikoekin eta periferikoekin industria
grafikoetan.
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b) Merkataritzako jarduera osagarriak .COM412_1. (1179/2008 Errege Dekretua, uztailaren
11koa):
UC1329_1: Bezeroari arreta eta informazio operatibo, egituratu eta protokolarizatua ematea.
2.3.- Lanbide-ingurunea
2.3.1- Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:
Erreprografiako langilea.
Erreprografiako akaberetako langilea.
Erreprodukzio grafikoko makinetako eta tresneriako teknikari laguntzailea.
Industria grafikoko lantegiko laguntzailea.
Produkzio grafikoko makinetako eta tresneriako laguntzailea.
Produkzio grafikoko makinetako eta tresneriako laguntzailea.
Paper, kartoi eta beste material batzuetako manipulatuetako langilea.
Paper, kartoi eta beste material batzuetako lanbide osagarrietako langilea.
Gigantografiako produktuen manipulatzailea.
Industria grafikoko peoia.
3.- Heziketa-zikloaren irakasgaiak
3.1. Tituluaren helburu orokorrak
a) Lanak jasotzeko eta produktuak bidaltzeko protokoloak interpretatzea eta erabiltzea, lanaginduak betez, erreprografiako mandatuak tramitatzeko.
b) Arte grafikoetan erabiltzen diren aplikazio informatiko nagusiak aztertzea eta erabiltzea,
jatorrizkoak egiaztatzeko eta egokitzeko oinarrizko tresnak erabiliz.
c) Komunikazio telematikoa egiteko eta informazioa gorde, zaindu eta berreskuratzeko prozesuko
fase nagusiak identifikatzea, ekipamendu informatikoak nahiz agiriak igorri, biltegiratu eta artxibatzeko
ohiko bitartekoak erabiliz.
d) Agindutako lanak egiteko beharrezkoak diren materialen, eskulanaren eta bestelako
baliabideen kopuruak kalkulatzea, eta informazio garrantzitsua hautatzea, aurrekontuak eta fakturak
egiteko ezarritako prozeduren arabera.
e) Arte grafikoetako lanekin zerikusia duten agiri teknikoak interpretatzea, haien zehaztapen
teknikoak identifikatuz, lan-eremua egokitzearren.
f) Arte grafikoetako produkzio-prozesuen fase nagusiak identifikatzea, eragiketa osagarrien
hurrenkera zehaztuz, erreprografiako eta arte grafikoetako produkzioko ekipamenduak prestatzeko.
g) Produktu grafikoak lortzeko prozedura nagusiak deskribatzea eta erabiltzea, industria grafikoko
erreprodukzio-lanak egiteko ekipamenduak kontrolatuz eta erabiltzeko moduan edukiz.
h) Material grafikoak mozteko, tolesteko, zulatzeko eta azaleztatzeko oinarrizko prozedurak
erabiltzea, ekipamenduak prestatuz eta kontrolatuz, haiek prest egon daitezen produktu grafikoei
akabera emateko eta produktu horiek manipulatzeko eta bukatzeko.
i) Produktu grafikoak erabiltzeko eta bidaltzeko protokoloak eta jarraibideak interpretatzea, haiek
biltegiratzeko, banatzeko eta garraiatzeko ezarrita dauden prozedurak aplikatuz.
j) Material eta produktu grafikoak onartzeko protokoloak eta jarraibideak interpretatzea eta
erabiltzea, kalitatea kontrolatzeko aldez aurretik definituta dauden laginketa-teknikak aplikatuz.
k) Ingurune naturalean izaten diren gertakariak ulertzea ezagutza zientifikoa jakintza integratu
moduan erabiliz; halaber, ezagutzaren eta esperientziaren eremuetan oinarrizko arazoak identifikatu
eta konpontzeko metodoak ezagutu eta aplikatzea.
l) Trebetasunak garatzea arazoak formulatu, planteatu, interpretatu eta konpontzeko; kalkulu
matematikoaren arrazoibidea aplikatzea gizartean eta lan-ingurunean moldatzeko, eta bere baliabide
ekonomikoak kudeatzea.
m) Giza gorputzaren funtzionamenduaren oinarrizko alderdiak identifikatu eta ulertzea eta haiek
norberaren eta taldearen osasunarekin erlazionatzea; gainera, higienea eta osasuna baloratzea
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bizitzan ohitura osasungarriak garatu eta finkatzeko, zein ingurunetan dauden kontuan hartuta.
n) Natura-ondarearen zaintzarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak
garatzea, eta izaki bizidunen eta natura-ingurunearen arteko elkarreragina ulertzea, horrela gizakien
ekintzak ingurumenaren orekan dituen ondorioak baloratu ahal izateko.
ñ) Informazio-iturrien oinarrizko trebetasunak garatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak ikuspegi kritikoz erabiltzea, ingurune pertsonal, sozial edo profesionalean informazioa
lortu eta jakinarazteko.
o) Kultura- eta arte-ekoizpenen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea, haien elementuak aztertzeko
oinarrizko teknikak aplikatuz, errespetuz eta sentikortasunez jokatzeko kultura-aniztasunaren, ondare
historiko-artistikoaren eta kultura- zein arte-adierazpenen aurrean.
p) Hizkuntza-trebetasun eta -abileziak garatu eta finkatzea eta eskatzen den zehaztasun-,
argitasun- eta arintasun-maila lortzea, gaztelaniari eta, hala denean, hizkuntza koofizialari buruzko
ezagutzak erabiliz gizarte-ingurunean, eguneroko bizitzan eta lan-jardueran komunikatzeko.
q) Atzerriko hizkuntzan oinarrizko hizkuntza-trebetasunak garatzea, ahoz eta idatziz komunikatu
ahal izateko eguneroko bizitzan eta lan-jardueran ohikoak eta aurreikustekoak diren egoeretan.
r) Gaur egungo gertakarien arrazoiak eta ezaugarriak ezagutzea, baita bilakaera historikoari eta
banaketa geografikoari dagozkionak ere, gaur egungo gizarteen ezaugarriak azaltzeko.
s) Printzipio demokratikoetan oinarritutako balioak eta jokaerak garatzea, eta ohiko harreman
sozialetan eta gatazken konponbide baketsuan aplikatzea.
t) Prestakuntzarako dauden baliabideak eta eskaintzak alderatu eta hautatzea bizialdi osoko
ikaskuntzarako, horrela lan egoera berriei eta egoera pertsonal berriei egokitzeko.
u) Ekimena, sormena eta joera ekintzailea garatzea, baita norberarengan konfiantza izatea, parte
hartzea eta ikuspegi kritikoa izatea ere, egoerak eta gorabeherak konpondu ahal izateko, bai lanjardueran, bai eremu pertsonalean.
v) Lanak taldean egitea, nork bere betebeharrak hartuz, besteak errespetatuz eta haiekin
elkarlanean arituz, baita besteekiko tolerantziaz eta errespetuz ere, zereginak eraginkortasunez
egiteko eta garapen pertsonalerako lagungarri izateko.
x) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informatzeko, komunikatzeko,
ikasteko eta laneko zereginak errazteko.
x) Laneko eta ingurumeneko arriskuak lan-jarduerarekin erlazionatzea, norbera babesteko behar
diren prebentzio-neurriak erabiltzeko xedez, eta beste pertsonei eta ingurumenari kalterik ez egiteko.
y) Bere lanbide-jarduerako teknikak garatzea lanaren eraginkortasuna eta kalitatea ziurtatuz, eta,
bidezkoa bada, laneko jardueretan hobekuntzak proposatzea.
z) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan izanda, gizarteko
agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa
parte hartzeko.
3.2. LANBIDE-MODULUAK
Hauek dira heziketa-ziklo honen moduluak:

KODEA
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3005

LANBIDE-MODULUA
Industria grafikoetan aplikatutako oinarrizko
informatika
Erreprografiako lanak
Erreprografiako akaberak eta produktu grafikoak
amaitzea
Biltegiko eragiketak industria grafikoetan
Produkzio grafikoko eragiketak
Industria grafikoetako manipulatuak
Bezeroentzako arreta
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E530
E531
3009
3010
3011
3012
E800
3129
GUZTIRA

Inprimaketa, arte grafikoetako prozesuetan
Testuaren eta irudien tratamendua,
maketaziorako
Zientzia aplikatuak I
Zientzia aplikatuak II
Komunikazioa eta gizartea I
Komunikazioa eta gizartea II
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lantokiko prestakuntza
Tutoretza I
Tutoretza II

96

2

72

2

165
144
165
168
53
260
33
25
2.000

1
2
1
2
2
2
1
2

3.3.- Moduluen garapena
Lanbide-modulua: Industria grafikoetan aplikatutako oinarrizko informatika
Kodea: 3123
Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Bere lanerako beharrezkoak diren ekipamenduak eta materialak prestatzen ditu, eta haien
funtzio, aplikazio eta mantentze-behar nagusiak ezagutzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamendu informatikoak eta haien periferikoak identifikatu eta sailkatu ditu, erreprografiako
eta arte grafikoetako oinarrizko prozesuetan duten erabilgarritasunaren arabera.
b) Aplikazio informatiko nagusiak identifikatu ditu, egiten dituzten lanekin lotuta.
c) Elementu informatikoen arteko loturak egiaztatu ditu, hutsegiteak ikusi direnean haiek zuzendu
direlarik.
d) Ekipamendu informatikoak mantentzeko lehen mailako lanak egin ditu.
e) Behar diren segurtasun-neurriak hartu ditu, ekipamenduak piztetik eta itzaltzetik etorritako lanarriskuak ekiditeko.
f) Ergonomiako eta lan-osasuneko irizpideak kontuan hartuz kokatu ditu ekipamenduak.
2.- Materialez eta kontsumigarriez elikatzeko eta hornitzeko lanak egiten ditu, industria grafikoko
berariazko periferikoak erabiliz, jasotako lan-jarraibideekin bat.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Industria grafikoetan erabiltzen diren periferiko nagusien oinarrizko ezaugarriak eta
funtzionamendua deskribatu ditu; periferiko horiek dira inpresio digitaleko ekipamenduak, filmagailuak,
inprimaketa-formak lortzeko ekipamenduak eta lanketa-ekipamenduak, besteak beste.
b) Industria grafikoetan erabiltzen diren periferiko nagusien zatirik garrantzitsuenak identifikatu
ditu, haien funtzionaltasunarekin eta materialez eta kontsumigarriez elikatzeko eta hornitzeko
sistemarekin.
c) Inpresio digitaleko ekipamenduetan gehien erabiltzen diren inprimaketa-euskarrien tamaina
normalizatuak eta neurriak ezagutu ditu.
d) Segurtasunarekin aplikatu ditu errebelazio likidoen egoera kontrolatzeko metodoak,
errebelazioko biltontziak aldatuz edo, dagokionean, betez.
e) Materialak eta kontsumigarriak hautatu eta jarri ditu, hala nola pelikula edo inprimaketa-formak,
besteak beste, jarraibideen arabera.
f) Euskarrietan inprimatzeko, haiek alde egokiaren arabera kokatu ditu, prozeduren eskuliburuari
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jarraituz.
g) Arriskuei aurrea hartzeari buruzko araudi aipatua aplikatuta egin ditu eragiketak.
3.- Testuak eta irudiak tratatzen ditu, industria grafikoko aplikazio informatiko espezifikoak
erabiliz, aldez aurretik definituta dauden jarraibide eta parametroekin bat.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudiak tratatzeko eta testuak tratatzeko aplikazioetako oinarrizko ezaugarri eta prestazioak
identifikatu ditu.
b) Irudi digitalen oinarrizko ezaugarriak deskribatu ditu, hala nola kolorea, bereizmena, tamaina
eta formatuak, besteak beste.
c) Testu-tratamenduko tresnekin testuak egin ditu, formatu desberdinak erabilita.
d) Irudiak, taulak eta beste objektu batzuk sartu ditu testuetan.
e) Tamainaren, enkoadraketaren eta bereizmenaren doikuntza bakunak, eta beste doikuntza
erraz batzuk egin ditu, emandako jarraibideen arabera.
f) Egindako agiriak seinalaturiko tokian gorde ditu, erraz identifikatzea ahalbidetzen duten izenak
emanez.
g) Egindako lana sistematikoki grabatu du, ustekabeko galerarik gerta ez dadin.
h) Babeskopiak zenbatean behin egin behar diren identifikatu du.
i) Jasotako jarraibideak eta arau ergonomikoak eta gorputz-jarreren higienearen arauak bete
ditu, agindutako lanak egitean.
4.- Irudiak digitalizatzen ditu, aplikazio informatiko espezifikoak eta eskaner lauak erabiliz, aldez
aurretik definitutako jarraibideekin eta parametroekin bat.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudiak digitalizatzeko aplikazioen oinarrizko ezaugarri eta prestazioak identifikatu ditu.
b) Arte grafikoen industrian erabiltzen diren eskaner lauen funtsezko zatiak bereizi ditu.
c) Ereduko eskaner baten oinarrizko ezaugarriak eta haren funtzionamendua lotu ditu.
d) Eskaner lauen bidezko digitalizazio-prozesuetako lan-sekuentziak azaldu ditu, jatorrizkoen
nolakotasunaren arabera.
e) Jatorrizkoen egoera egiaztatu du, ongi egokituz behar izan denean.
f) Digitalizazio-aplikazioan oinarrizko parametroak doitu ditu, jasotako jarraibideekin bat.
g) Jatorrizkoak multzokatu egin ditu, antzeko ezaugarriak kontuan hartuta.
h) Jatorrizkoak digitalizatu egin ditu, enkoadratuz eta moztuz, jasotako jarraibideekin bat.
i) Artxibo digitalizatuak ezarrita dauden izen eta formatuen arabera gorde ditu, ezarrita dagoen
lekuan biltegiratuta.
5.- Online tramitatzen du informazioa, Internet, intranet eta beste sare batzuetako tresnak erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Sar gaitezkeen informazio-sareak identifikatu ditu.
b) Informatikako sareetan informazioa bilatzeko zenbait metodo bereizi ditu.
c) Informazioa eskuratu du Internet, intranet eta sare lokal batzuen bidez.
d) Agiriak aurkitu ditu Interneteko tresnak erabiliz.
e) Artxiboak gordetzeko zerbitzu konpartituetan (“hodeia”) artxiboak jarri ditu, eta han biltegiratuta
dauden artxiboak berreskuratu.
f) Aurkitutako informazioaren egiazkotasuna egiaztatu du.
g) Erakundeen orrialdeek eta oro har Internetekoek administrazio-izapideak egiteko balio duten
ebaluatu du.
B) Edukiak:
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1.- Ekipamendu eta materialen prestaketa
Ekipamendu informatikoen osagaiak.
Sistema eragileen oinarrizko ezagutza. Industria grafikoetan erabiltzen diren sistema eragileetako
oinarrizko funtzio operatiboak.
Informatikako periferikoak. Ekipamendu informatikoen konektoreak.
Bulegotika-aplikazioak.
Oinarrizko eragiketak fitxategi eta karpeta digitalekin. Nabigazio- edo arakatze-elementuak
sistema eragile batean. Arakatzeko eta bilaketako oinarrizko funtzioak.
Fitxategiak eta karpetak sailkatzeko eta antolatzeko sistemak.
Fitxategiak eta karpetak babesteko segurtasun- eta babes-prozedurak; babeskopiak eta
mekanismo alternatiboak.
Informazioa, fitxategiak edo karpetak berreskuratzeko oinarrizko tresnak maneiatzea.
Ekipamendu informatikoak erabiltzetik datozen lan-arriskuak.
Jarrera-osasuna.
2.- Materialez eta kontsumigarriez elikatzea eta hornitzea
Inprimaketa digitaleko periferikoen motak. Inprimaketaren tipologiaren eta teknologiaren
araberako sailkapena.
Filmagailuen eta zuzenekotik forma inprimatzailerako ekipamenduen motak.
Ekipamenduetan inprimaketa-euskarriak, bistaratze-elementuak, pelikulak, forma inprimatzaileak
eta beste material kontsumigarri batzuk jarri eta finkatzeko mekanismoak.
Inprimatzeko euskarriak. Oinarrizko sailkapena. Orrialdea eta bobina. Prestaketa.
Ikusarazteko elementuak: tintak, tonerrak eta bestelakoak. Oinarrizko sailkapena. Prestaketa.
Beste material eta kontsumigarri batzuk: grapak, haria, pelikula, errebelatzaileak, forma
inprimatzaileak eta beste batzuk.
Errebelazio-likidoak ekipamenduetan kontrolatzea eta berritzea.
Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko neurri prebentibo espezifikoak aplikatzea.
3.- Testuen eta irudien tratamendua
Teklatu hedatua. Teklen funtzioa.
Teknika mekanografikoa. Atzamarrak teklatu gainean jartzeko modua.
Testuak konposatzeko oinarrizko mekanografia-teknikak.
Akats mekanografikoak zuzentzeko teknikak.
Testu-prozesadoreak. Egitura eta funtzioak.
Testu-prozesadoreetan formatuak aplikatzea. Testuak editatzea.
Testuen oinarrizko ezaugarriak: arloa, gorputza, kolorea, lerroartea.
Testu-fitxategien formatuak. Oinarrizko ezaugarriak eta aplikazioa.
Oinarrizko komunikazio idatziak egitea. Txantiloiak erabiltzea.
Taulak egitea.
Irudien tratamenduko aplikazioen oinarrizko ezaugarriak.
Testuetako eta irudietako doikuntza sinpleen prozedura.
Egindako lanaren babeskopiak egitea.
4.- Irudien digitalizazioa
Jatorrizko motak eta oinarrizko ezaugarriak.
Digitalizazio-prozesua eskaner lauekin.
Irudia hartzearen oinarrizko ezaugarriak.
Irudi digitalaren oinarrizko ezaugarriak: tamaina, bereizmena, kolore modua.
Irudi-fitxategien formatuak. Oinarrizko ezaugarriak eta aplikazioa.
5.- Informazioa online tramitatzea. Internet, intranet, LAN sareak.
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Sare informatikoak.
Bilaketa aktiboa sare informatikoetan.
Barruko eta kanpoko mezuak igortzeko eta jasotzeko prozedurak.
Mezuak posta elektronikoarekin igortzea eta jasotzea.
Informazioa zaindu edo bidaltzeari dagozkion segurtasun- eta konfidentzialtasun-neurriak.
Fitxategi eta karpeta digitalen kudeaketa.
Dokumentuak kodetu eta sailkatzeko irizpideak.
Dokumentuen erregistro digitala.
Lanbide-modulua: Erreprografiako lanak
Kodea: 3124
Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Bezeroak hartzen ditu, eta aholkuak ematen dizkie, erreprografiako ereduko mandatuak
hartuz, lan-aginduak betez eta gaiarekin lotutako agiriak kudeatuz ezarrita dauden prozedurei
jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ereduko enpresa baterako ezarrita dagoen bezeroekiko harremanen protokoloaren urratsak
identifikatu ditu, ohiko komunikazio teknikak bereizita.
b) Erreprografiako enpresa batean agertzen diren jatorrizko arruntenak bereizi ditu.
c) Erreprografiako enpresetan erabiltzen diren agirietan eta tarifetan agertzen diren kontzeptu
nagusiak bereizi ditu.
d) Entrega-agiriak, kobrantzakoak, bidalketakoak, lan-aginduak eta beste batzuk lotu ditu haien
egiturarekin, betetzeko sistemarekin (eskuz edo informatikaren bidez) eta duten egitekoarekin.
e) Indarrean dagoen jabetza intelektualari buruzko legean, agirien erreprodukzioari buruz dauden
artikuluak landu ditu.
f) Erreprografiako mandatu arruntenen balorazioan esku hartzen duten faktoreak lotu ditu
erreprodukzio prozesuarekin eta behar diren materialekin.
g) Bereizi du zer dokumentazio erabiltzen den erreprografiako, enpresetan eskaerak egiteko eta
produktuak bidaltzeko prozesuan.
h) Erreprografiako lanak eskatzeko prozesuan gehien erabiltzen diren agiriak bete ditu.
i) Erreprografiako lanik ohikoenak egiteko behar diren baliabideak baloratu ditu, oinarrizko
aurrekontu bakunak eginez jarraibideekin bat.
j) Lanak baloratu ditu kontuan hartuta erreproduzitzeko legezko aukera, lanaren ezaugarriak
(kopia, fotokopia, inprimaketa edo ploteatua), euskarriarenak (papera edo azetatoa, besteak beste)
eta egin beharreko akaberaren ezaugarriak (formateatzea, azaleztatzea, tolestea).
k) Tarifadun aurrekontuak prestatu ditu, kontuan hartuta prozesuan parte hartzen duten
materialen eta lanen kostuak, emandako prezioen tarifak aplikatuta.
2.- Jatorrizkoak egiaztatzen ditu erreprodukzioa egiteko, bideragarritasun teknikoa baloratuz,
ezarrita dauden kalitate irizpideekin bat.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lan-aginduetan dauden kalitate-parametroak lotu ditu jatorrizkoen erreprodukzioarekin.
b) Materialak identifikatu ditu, jatorrizkoak, euskarri motak, formatuak, ikusarazteko elementuak
eta beste batzuk, haien ezaugarriak eta funtzionaltasuna kontuan hartuta, eta haiek erreproduzitzeko
ekipamendu egokienekin lotu ditu.
c) Ekipamenduen elikatze sistema, pasokoa eta irteerakoa identifikatu ditu, eginkizunaren,
formatuaren eta aplikazio posibleen arabera (informatikoak, erreprodukziokoak, inprimaketakoak eta
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akaberak).
d) Lortu behar diren produktuak lotu ditu euskarriarekin eta eskura dagoen erreprodukzioekipamenduarekin.
e) Euskarri egokiak aukeratu ditu: tamaina, gramaje, testura, kolore eta ekipamendurik
egokienak, jatorrizkoa erreproduzitzeko.
f) Jatorrizkoak eta artxibo digitalak egokitu dizkio erreprodukzio bideari.
3.- Erreprografiako biltegi-kontroleko lanak egiten ditu, euskarriak eta kontsumigarriak jasotzeko
ezarritako irizpideak aplikatuz, eta haiek sailkatzeko eta biltegiratzeko prozedura normalizatuak
erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erreprografiako ereduko enpresa batean, materialez hornitzeko eta biltegiratzea kontrolatzeko
jarraibide teknikoak interpretatu ditu.
b) Gutxieneko stocka mantentzerakoan esku hartzen duten faktoreak aintzat hartu ditu,
erreprografiako prozesuetan materialak eskuragarri daudela ziurtatzeko.
c) Erreprografiako enpresetako ohiko material eta kontsumigarrien gutxieneko stockak
mantentzeko sistemak deskribatu ditu.
d) Kalitate-irizpideak bereizi ditu, erreprografiako lanetan ohikoak diren euskarriak eta
kontsumigarriak onartzeko edo baztertzeko.
e) Erreprografian erabiltzen diren materialak eta kontsumigarriak lotu ditu behar dituzten
biltegiratze-moduarekin eta -baldintzekin.
f) Hornitzaileak lotu ditu ekartzen dituzten produktuekin eta ematen dituzten zerbitzuekin.
g) Erreprografian gehien erabiltzen diren materialak eta kontsumigarriak jasotzeko eta
garraiatzeko bideen eta ekipamenduen ezaugarriak deskribatu ditu, baita haien aplikazioekin lotu ere.
h) Erreprografian gehien erabiltzen diren materialak sailkatu ditu, hala nola erreprodukzioko
euskarriak, erreprodukzioko kontsumigarriak eta akaberakoak edo azaleztapenekoak, haien izaeraren
eta aplikazio moduaren arabera.
i) Segurtasuneko, osasuneko eta ingurumenaren babeseko arauak aplikatu ditu, materialak eta
kontsumigarriak lekuz aldatzeko eta biltegiratzeko lanetan.
4.- Jatorrizkoak erreproduzitzeko behar diren baliabideak ditu, eta jasotako jarraibideekin bat
hautatzen ditu haiek.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erreprografiako tresneriaren kontsolen informazioa eta inprimaketako nahiz grabazioko
softwarearen informazioa interpretatu ditu, baita jatorrizkoen erreprodukzio-beharrekin lotu ere.
b) Erreprografiako tresneriaren kontsolen eta inprimaketako softwarearen ohiko ikonografia lotu
du haiek erreprografiako lanetan duten egitekoarekin.
c) Ekipamenduetan aldatu ahal diren parametroen ikonografia identifikatu du lotutako egitekoekin
eta haiek erreprodukzioan duten eraginarekin.
d) Ekipamenduko kontsolan parametro egokiak hautatu ditu, dauden erreprodukzio-beharren
arabera.
e) Inprimaketako softwarean parametro egokiak hautatu ditu, dauden erreprodukzio-beharren
arabera
5.- Jatorrizkoak edo lagin baimenduak erreproduzitzen ditu, erreprografiako tresneriaren
parametroak doituz, laneko aginduen arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erreprografian erabiltzen diren erreprodukzio-makinak lotu ditu erreproduzitzen diren
jatorrizkoen motekin, erreprodukzio-sistemarekin eta egin daitezkeen eragiketa osagarriekin.
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b) Erreprografiako tresnerian erabiltzen diren kontsumigarriak kargatzeko eta aldatzeko lanak
egin ditu, segurtasuneko, osasuneko eta ingurumena babesteko egungo arauak betez.
c) Laneko aginduetan eta ezarrita dauden arauetan eskatutako kalitatea bermatzeko behar ziren
probak egin ditu.
d) Lortutako emaitzen arabera birdoitu ditu parametroak.
e) Prozesua kontrolatzeko beharrak bereizi ditu, kontuan izanda erreprodukzio mota (zuribeltzean, kolorea, lerroa, bilbea), inprimaketa-formatua, ale kopurua eta euskarri mota.
f) Erreprodukzioko parametroak doitu ditu, hala nola tamaina, gramajea, akabera, zuri-beltzak,
kolorea, lerroa, bilbea eta beste batzuk, lan-aginduen arabera, eta paperezko euskarrian eta euskarri
digitalean dauden jatorrizkoetatik abiatuta.
g) Erreprografiako makinaren elikatzeko eta irteerako aparailua lanerako prest uzteko lanak egin
ditu, kopiak etenik gabe egitea bermatuta eta euskarriari nahiz erreproduzitzen den jatorrizkoari
egokitutako abiadura zehaztuta.
h) Artxibo digitalen osotasuna, segurtasuna eta formatua egiaztatu ditu; orobat egiaztatu du
artxiboen tamainak ahalbidetzen duela ezarritako euskarri digitalean grabatzea.
i) Grabaketako euskarriak eta behar den softwarea prestatu ditu, jasotako jarraibideen arabera,
funtzionamendu egokia dutela egiaztatuz.
j) Behar ziren kopiak egin ditu, euskarri grabatuak identifikatuta, jasotako jarraibideen arabera.
k) Erreprografiako lanetan indarrean dauden segurtasuneko, osasuneko eta ingurumenaren
babeseko arauak aplikatu ditu.
6.- Erreprografiako lanen ereduko mandatuak kudeatzen ditu, kobrantzak eginez eta
paketegintzako nahiz enbalajeko lanak eginez, ezarrita dauden prozedurei jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Salmentako terminalak edo kobrantzako agiriak kudeatzeko tresneria informatikoa erabili du,
agiriak kontrolatzeko eta artxibatzeko ezarrita dauden prozedurak aplikatuta.
b) Egindako lanaren kalitatea kontrolatzeko lan bakunak egin ditu.
c) Egindako lanak baloratu ditu, arauetan eta aurrekontuetan ezarrita dauden prozedurei
jarraituz.
d) Materialak eta tresnak erabili ditu produktuaren ezaugarrien eta entregatzeko moduaren
arabera.
e) Kobratzeko baliabide eta ekipamendurik ohikoenak bereizi ditu, hala nola kutxa
erregistratzailea eta STa (saltokiko terminala), besteak beste, eta haien ezaugarriak eta
funtzionamendua deskribatu ditu.
f) Kobrantzak egin ditu, errealitatea balitz bezala, dirua hartu eta kutxa erregistratzaileak erabilita,
eta balizko bezeroari tiketa edo ordainagiria eman zaio, ordaindu duela frogatzen duena.
g) Kobrantzak egin ditu, errealitatea balitz bezala, kreditu-txartelak eta STak erabilita, eta
bezeroari tiketa edo ordainagiria eman dio, ordaindu duela frogatzen duena.
h) Kobrantza kudeatzeko beharrezkoak diren merkataritza agiriak bete ditu, hala nola albaranak,
fakturak, emate-orriak eta beste batzuk.
i) Salgaiak igortzeko agiriak bete ditu, mezularitzaren, garraio agentzien edo postaren bidez
nahiz bertako banaketa-zerbitzuaren bidez bidaltzeko; kontuan izan du jarritako datuek lagundu behar
zutela paketeak identifikatzen eta destinoan jasotzen.
7.- Erreprografiako berezko tresnerian lehen mailako mantentze-lanak egiten ditu, eskuliburu
teknikoan edo dagozkion mantentze-planetan ezarrita dauden prozedurak aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mantentze-lanak eta mantendu beharreko ekipamenduen zatiak identifikatu ditu,
ekipamenduen eskuliburu teknikoak erabilita.
b) Fabrikatzaileak zehaztutako garbiketa- eta mantentze-lanak egin ditu erreprografiako
tresnerian, dauden erabilera-eskuliburuei jarraituz.
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c) Elementu optikoak eta maniobrako kontsolak garbitu ditu.
d) Elementu mekanikoak garbitu ditu, hondarrak kenduz eskuliburuetan adierazitako tokietatik.
e) Erreprografiako tresneriaren mantentze-lanetan indarrean dauden segurtasuneko, osasuneko
eta ingurumenaren babeseko arauak aplikatu ditu.
f) Sailkatu eta berariazko lekuetan utzi ditu sortu diren hondakinak, hala nola papera, plastikoa,
toner kartutxoak, tinta-ontziak, metalak eta beirak, besteak beste.
g) Erreprografiako tresneriaren mantentze- eta garbiketa-lanekin lotuta dauden norbera
babesteko ekipamenduak erabili ditu.
B) Edukiak:
1.- Erreprografiako lanen ereduko mandatuak hartzea
Bezeroekin harremana eta komunikazioa izateko protokoloak.
Bezeroekin komunikatzeko ohikoak diren teknikak.
Komunikazio aktiboa. Komunikatzaile eraginkorraren gaitasunak: asertibitatea, pertsuasioa,
enpatia eta adimen emozionala, besteak beste.
Eskarien zehaztapenak: bezeroa, lan mota, kantitatea, koloreak, formatua eta beste batzuk.
Erreprografiako lanekin lotuta dauden egile-eskubideen eta erreprodukzio-eskubideen gaineko
arauak.
Erreprografiako lanen mandatuak identifikatzeko eta tramitatzeko agiriak.
Kontzeptuak eta tarifak. Entrega-agiriak. Kobrantza agiriak.
Lan-aginduak betetzea.
Erreprografiako mandatuak jaso, tramitatu baloratu eta egitean eragina duten faktoreak.
Jatorrizkoen izaera. Lanaren ezaugarriak. Euskarriaren ezaugarriak. Akaberaren aukerak. Kopuruak.
Entregatzeko epeak.
Kopia-, fotokopia-, inprimaketa- edo ploteatu-lanak.
Erreprografia-lanen ohiko euskarriak: Papera, azetatoak, ehunak, zeramika, besteak beste.
Erreprografiako ohiko akaberak: formateatzea, azaleztatzea, tolestea, besteak beste.
Erreprografiako mandatuak baloratzea. Aurrekontuak egitea. Prezioen tarifak.
2.- Jatorrizkoak egiaztatzea, erreproduzitu aurretik
Erreprodukzioaren bideragarritasuna: zer lotura duen ekipamenduekin, dauden elikatzesistemekin eta eskatutako kalitatearekin. Kalitate-parametroak.
Jatorrizkoak identifikatzea. Euskarri mota. Formatua.
Euskarria hautatzea. Tamaina. Gramajea. Testura. Kolorea.
Erreprografia-tresneria hautatzea. Produkzioa.
Jatorrizko digitalen bateragarritasuna.
Jatorrizkoen eta erreprodukzio-bitartekoen arteko bateragarritasuna.
Artxibo digitalak. Gutxieneko bereizmena eta erreprodukzioaren xedea.
3.- Erreprografiako biltegia kontrolatzea:
Materialen harrera. Horniduraren gaineko jarraibideak. Euskarriak eta kontsumigarriak onartzeko
edo baztertzeko kalitate irizpideak..
Euskarriak eta kontsumigarriak biltegiratzea.
Paperak eta bestelako euskarriak biltegiratzeko baldintzak.
Kontsumigarriak eta bestelako materialak biltegiratzeko baldintzak. Sailkatzeko, kargatzeko eta
garraiatzeko bitarteko eta ekipamenduak.
Gutxieneko stocken biltegiratzea eta mantentzea kontrolatzea.
Produktu eta zerbitzuen hornitzaileak.
Segurtasuneko, osasuneko eta ingurumeneko babesaren gaineko arauak, erreprografiako
euskarriak eta kontsumigarriak biltegiratzeko lanetan. Arrisku espezifikoak eta inplikatuta dauden
faktoreak. Prebentzio-neurriak. Ekipamenduen segurtasun-sistemak. Norbera babesteko elementuak.
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4.- Erreprografiako tresneriaren prestaketa
Euskarriak eta kontsumigarriak prestatzea.
Erreprografiako tresneria. Ezaugarriak eta funtzioak.
Erreprografiako tresneriaren elementuak: elikadura, igarotzea eta irteera. Konfiguratu ahal diren
parametroak. Erreprodukzioan duten eragina.
Kontsolak. Aplikazio informatikoak.
Ekipamenduaren kontsola. Ikonografia bereizgarria. Esanahia.
Inprimaketako softwarearen erabilera.
Erreprodukzioko beharrak eta parametroen doikuntza.
Jarraibide teknikoak ekipamenduak prestatzeko.
Abian jartzeko eragiketak.
5.- Jatorrizkoak eta laginak erreprografiako tresneriaren bidez erreproduzitzea
Produkzioa erreprografian. Erreprodukzioko makinak eta sistemak. Egin ditzaketen eragiketa
osagarriak.
Kargatzeko eragiketak. Kontsumigarriak ordeztea.
Erreprodukzioaren kalitatea.
Erreprodukzioan alda daitezkeen parametroak.
Erreprodukzio-probak. Kalitatearen egiaztapenak.
Parametroak birdoitzea.
Erreprodukzio-prozesuaren kontrola. Erreproduzitu bitartean egin ahal diren doikuntzak.
Abiarazte- eta gelditze-eragiketak.
Arazo arruntak konpontzea.
Elikatze-sistemaren kontrola.
Tiradaren jarraitasuna
Funtzionamenduaren egiaztapenak.
Segurtasuneko, osasuneko eta ingurumeneko babesaren gaineko arauak, erreprografiako
eragiketetan. Arrisku espezifikoak eta inplikatuta dauden faktoreak. Prebentzio-neurriak. Norbera
babesteko elementuak.
6.- Erreprografiako lanen ereduko mandatuak kudeatzea
Saltokiko terminalak. Kobratzeko ekipamendu informatikoak.
Erreprografiako lanen mandatuekin zerikusia duten agiriak kontrolatzeko eta artxibatzeko
prozedurak.
Lanen egiaztapena. Lanak entregatzeko arau eta jarraibideak.
Egindako lanen balorazioa. Aurrekontuen eta aplikatu beharreko tarifen egiaztapena.
Entrega-agiriak betetzea. Emate-agiriak. Fakturak. Entrega-oharrak.
Eskudirutan kobratzeko eragiketak.
Kreditu-txartelekin kobratzeko eragiketak.
Paketatze-teknikak.
Enbalaje funtzionaleko tresnak eta ekipamenduak. Paketeen identifikazioa.
Salgaiak igortzeko agiriak betetzea. Mezularitzaren, garraio agentzien edo postaren bidez nahiz
bertako banaketa zerbitzuaren bidez bidaltzea.
7.- Erreprografiako tresneriaren mantentze-lana
Mantentze-lanen mailak.
Lehen mailako mantentze-eragiketak.
Mantentze-lanen eskuliburu teknikoak eta planak interpretatzea.
Mantendu beharreko ekipamenduen zatiak identifikatzea.
Mantentze-eragiketak.
Lanaldi-hasierako eta -amaierako mantentze-eragiketak.
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Elementu optikoak garbitzea.
Elementu mekanikoak aztertu eta garbitzea.
Hondarrak ateratzea.
Matxuren berri ematea.
Segurtasuneko, osasuneko eta ingurumenaren babeseko arauak, erreprografiako tresneriaren
mantentze-lanean. Arrisku espezifikoak eta inplikatuta dauden faktoreak. Prebentzio-neurriak.
Ekipamenduen segurtasun-sistemak. Norbera babesteko elementuak.
Lanbide-modulua: Erreprografiako akaberak eta produktu grafikoak amaitzea.
Kodea: 3125
Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Material eta produktu grafikoei aplikatzen zaizkien oinarrizko manipulazio prozesu nagusiak
identifikatzen ditu; produkzio aginduak interpretatzen ditu eta lanak produktibitate-, kalitate- eta
segurtasun-baldintza egokietan egiteko behar diren oinarrizko eragiketak sekuentziatzen ditu
Ebaluazio-irizpideak:
a) Manipulazioko oinarrizko eragiketak behar dituzten produktu grafikorik ohikoenak deskribatu
ditu, hala nola karpetatxoak, blokak, taloitegiak, eskuorriak, gutun-azalak eta poltsak, besteak beste;
gainera, manipulazioko lan nagusiak identifikatu eta sekuentziatu ditu.
b) Produkzioko ereduko aginduetan dagoen lanerako informazio funtsezkoa interpretatu du, hala
nola parametroak, zeinuak, markak, krokisak, laginak edo maketak, eta erabilitako lexikoa interpretatu
du.
c) Manipulazioko oinarrizko prozesuak deskribatu ditu, hala nola formateatua, berdintzea,
altxatzea, tolesketa, enbutxatzea, grapatzea, kolatzea, enbarillatzea eta beste batzuk; gainera, egin
daitezkeen produktu grafikoekin lotu ditu haiek.
d) Egiaztatu du jasotako informazioak bere baitan dituela beharrezko datuak, hala nola ebaketa
kotak, tolesketako, arrailtzeko, trepatzeko eta zulatzeko zeinuak; falta diren datuak osatu edo eskatu
ditu, eta, behar zenean, krokisak egin ditu, hauei buruzko zehaztasunak paratuta: egin beharreko
manipulazio mota, tamaina, ebaketako, tolesketako eta arrailtzeko markak edo lerroak.
e) Manipulatu ahal diren materialen ezaugarriak deskribatu ditu; izaeraz, bereizi ditu zelulosikoak,
ez zelulosikoak, plastikoak, lonak eta beste batzuk; ezaugarri fisikoak ere aintzat hartu ditu, hala nola
gramajea, lodiera, malgutasuna, zurruntasuna, gogortasuna, egonkortasun dimentsionala, zuntzen
norabidea eta beste batzuk.
f) Manipulazio prozesu bakunetan erabiltzen diren material aglutinatzaile edo lotzailerik
ohikoenak identifikatu ditu, hala nola itsasgarriak, kolak, grapak, uztaiak eta sarrailak; eta lotu ditu
haiek aplikatzeko behar diren tresnekin, hala nola plantxa termikoak, arrabolak, brotxak, grapagailuak,
errematxagailuak eta beste batzuk.
g) Materialak lotu ditu haien aplikazio nagusiekin, hala nola triptikoak, karatulak, etiketak, liburuen
barruko aldeak eta azalak, kaierak, blokak, display-ak eta pankartak.
h) Manipulazio bakunak behar dituzten produktu grafikoak lotu ditu haiek gauzatzeko material
egokiarekin eta behar diren lanabes, tresna nahiz produktu laguntzaileekin, hala nola errematxeak,
lokarri-zuloak, zulotxoak, imanak, presio botoiak eta ertz-babesak, besteak beste.
i) Materialak itsasteko lan desberdinak deskribatu ditu, eta izaera ezberdinetako kolak eta
itsasgarriak –organikoak, akrilikoak, disolbatzaileak, solidoak eta termikoak– aplikatzeko behar diren
lanak, ekipamenduak eta tresnak bereizi ditu.
2.- Lan-eremua egokitzen du produktu grafikoen oinarrizko manipulazioak egiteko, materialak,
makina laguntzaileak eta tresnak antolatuta, lanak egin ahal izateko produktibitate, kalitate eta
segurtasun egokiekin.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Produktu grafikoak amaitzeko egin behar diren oinarrizko manipulazio-eragiketak egiteko
elementuak, lanabesak eta espazioak deskribatu ditu.
b) Produktu grafikoak amaitzeko egin behar diren oinarrizko manipulazio lanak egiteko behar
diren beharrezko jarduerak identifikatu ditu, ezarritako helburuekin bat.
c) Produktu grafikoak amaitzeko egin behar diren oinarrizko manipulazio lanak egiteko behar
diren tresnen eta materialen kokapena optimizatu du.
d) Jarrera ergonomikoetan jardun ahal izateko moduan antolatu du lan-eremua, produktu
grafikoak amaitzeko egin behar diren oinarrizko manipulazio-lanetan nekea gutxitzeko eta lesio
arriskuak ekiditeko.
e) Produktu grafikoak manipulatzeko makinen eta tresnen erabilerarekin lotuta dauden
segurtasun-neurriak hartu ditu.
3.- Azaleztapen funtzionalak eta erreprografiako beste akabera berezi batzuk egiteko behar diren
baliabideak egoki jartzen ditu, ezarrita dauden zehaztapen teknikoen arabera hautatuz bai materialak
bai ekipamenduak.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lan-aginduan aipatutako erreprografiako produktuen akaberako zehaztapenak identifikatu ditu.
b) Erreprografiako azaleztatze funtzionaleko lanetan erabiltzen diren makina, lanabes eta
tresnarik ohikoenak identifikatu ditu, egituraren eta funtzionaltasunaren arabera.
c) Erreprografiako azaleztatze funtzionaleko lanetan erabiltzen diren makina, lanabes eta
tresnarik ohikoenak identifikatu ditu, egituraren eta funtzionaltasunaren arabera.
d) Erreprografiako akabera lan berezietan erabiltzen diren makina, lanabes eta tresnarik
ohikoenak identifikatu ditu, egituraren eta funtzionaltasunaren arabera.
e) Ixteko eta liburu bizkarra jartzeko elementu fisikoak identifikatu ditu, hala nola azaleztatzaileak,
torlojuak, uztaiak eta beste batzuk, formak, motak eta kalitateak aintzat hartuta
f) Erreprografiako produktuen akaberan eta manipulazioan erabiltzen diren material arruntenak
deskribatu ditu, hala nola papera, kartoia, plastikoa, grapak, itxierak, lomerak eta beste batzuk.
g) Azaleztatze funtzionaleko tresneriaren manejatzaile bereziak eta erreprografiako berezko
akaberak deskribatu ditu.
h) Lortu nahi den produktua lotu du materialekin nahiz erabiliko den akabera motarekin.
i) Hautatu ditu, alde batetik, material egokiak, aintzat hartuta tamaina, gramajea, testura, kolorea
eta beste batzuk, eta produktuaren akabera egiteko ekipamendu egokiak.
4.- Erreprografiako berezko produktu amaituak lortzen ditu, eta, behar denean, material
erreprografikoak prestatzen ditu prozesuko hurrengo faserako, ebaketako, tolesketako, arrailtzeko,
zulatzeko, trepatzeko, zulagailuaz igarotzeko edo autoplastifikatzeko lanak eginez, formatu txikiko
berariazko ekipamenduak erabilita, segurtasun-baldintza egokietan.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erreprografian erabiltzen diren akabera motarik ohikoenak deskribatu ditu.
b) Akabera motak –tolesketa, arrailtzea, zulatzea, trepatzea, zulagailuaz igarotzea,
autoplastifikatzea eta beste batzuk– lotu ditu akabera horiek egiteko tresna eta makinekin.
c) Ebaketen kopurua optimizatu du, haiek ongi planifikatuta.
d) Formatu txikiko zizailen eta gillotinen elementuak doitu ditu, segurtasun-sistemen
funtzionamendua egiaztatuz.
e) Arrailtzeko orrazien, trepatzeko orrazien eta akaberako beste makina batzuetan tratatzen den
euskarriaren gainean lan egiten duten elementu aldakorrak desmuntatu eta muntatu ditu.
f) Tolesteko, arrailtzeko, zulatzeko, trepatzeko, zulagailuaz igarotzeko eta autoplastifikatzeko
lanak eta beste lan batzuk egin ditu, ezarritako jarraibideekin bat egiten duten emaitzak segurtatuz.
g) Akaberako lanak egin ditu erreprografian ohikoak diren makinak erabiliz, hala nola altxatzeko
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makinak, arrailtzeko makinak, ijezteko makinak, planoak tolestekoak eta beste batzuk.
h) Produktu grafikoak ebakitzeko, tolesteko, arrailtzeko, zulatzeko, trepatzeko, zulagailuaz
igarotzeko edo autoplastifikatzeko formatu txikiko ekipamenduak erabiltzean, segurtasun-neurriak
aplikatu ditu.
5.- Azaleztatze mekanikoak edo funtzionalak egiten ditu, berariazko sistema edo ekipamenduak
erabiliz, material erreprografikoak ordenatuz eta ipiniz ezarrita dauden jarraibideekin bat.
Ebaluazio-irizpideak:
ditu.

a) Erreprografian gehien erabiltzen diren azaleztatze mekaniko edo funtzional motak deskribatu

b) Material erreprografikoak azaleztatzeko motak (uztaiak, torlojuak, presillak, espirala, kiribileko
sistema, wire-o delakoa, lomera) lotu ditu lan hori egiteko behar diren tresna eta makinekin.
c) Kasu bakoitzean erabili beharreko azaleztatze mota hautatu du, hala nola tututxoa, espirala,
wire-o delakoa, uztaiak, orriak josteko xaflak, alanbrez jostea (grapatua), termikoa, besteak beste.
d) Azaleztatze mota bakoitzerako materialak eta ekipamenduak ipini ditu, jaso diren jarraibideekin
bat.
e) Egiaztatu du bukatutako produktuaren kalitatea bat datorrela jaso diren zehaztapen
teknikoekin.
f) Egiaztatu du makinek izan behar dituzten segurtasun-neurriak badaudela eta ongi
funtzionatzen dutela, hala nola gelditzeko botoiak, karkasak, immobilizatzaileak eta zelula
fotoelektrikoak, besteak beste.
g) Material grafikoak azaleztatzeko ohiko makinak erabili ditu, hala nola altxatzeko makinak,
grapagailuak edo zulatzeko makinak, besteak beste.
h) Azaleztatze-eragiketa mekaniko edo funtzionalekin lotuta dauden segurtasun-neurriak hartu
ditu.
6.- Produktu grafikoak amaitzeko, manipulatzeko eta aldatzeko oinarrizko lanak egiten ditu,
eskuzko prozedurak aplikatuta, kalitatea, segurtasuna, osasuna eta ingurumenaren babesa zainduta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Manipulatzeko, aldatzeko eta azaleztatzeko eskuzko prozesu sinpleetan erabiltzen diren
tresnak eta lanabesak identifikatu ditu, funtzioaren arabera sailkatzen direla.
b) Material grafikoak azaleztatzeko, manipulatzeko eta aldatzeko oinarrizko prozesuetan eta
eskuzko prozesuetan egiten diren lanak deskribatu ditu, eta haiek lotu ditu tresna eta lanabes
egokiekin. Prozesu horiek dira, besteak beste, berdintzea, kontatzea, altxatzea, enbutxatzea,
tolesketa, fresaketa, kolatzea, armatzea, markatzea, zenbakitzea, multzoak eta azpimultzoak
muntatzea, mihiztatzea eta forratzea.
c) Egiaztatu du jaso diren materialen tamaina, mota eta kantitatea bat datozela lan-aginduko
zehaztapenekin.
d) Eskuzko tolesketa egin du, jasotako jarraibideen arabera (lan mota, tolesturen kopurua,
neurriak, paperaren tamaina eta beste batzuk), eskuzko plegadera eta beste tresna egoki batzuk
erabilita, aldez aurretik arraildu behar den ikusita gramajea eta zuntzaren norabidea aintzat hartuta.
e) Blokeen bizkarren fresaketa egin du eskuz, kasu bakoitzean jasotako jarraibideen arabera
(blokearen orri kopurua, paper edo kartoi mehearen mota nahiz beste batzuk), zerrotea, lima edo
elementu egokiak erabiliz.
f) Prestatutako paper blokeen bizkarra kolatu du, jasotako jarraibideekin bat.
g) Produktu grafikoaren ertzak –orri blokeen, laminen, lonen eta kartoien ertzak– refilatu ditu,
ebakitzeko hortzak, trazadurako erregelak, ingenioak eta zizailak erabiliz.
h) Paperezko, kartoizko eta beste material batzuetako orriak zulatu ditu eskuz, zuloak egiteko
tresna edo kofadun barautsa erabiliz; adierazten den kokalekuari dagokion diametrokoa, hain zuzen.
i) Izaera desberdinetako materialak kontrakolatu ditu, itsasgarriaren pelikula uniformeak
aplikatuz, espatulen, oihalen eta arrabolen bidez presioa eginda, ezarri diren zehaztapenekin bat.
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j) Produktu grafikoak markatzeko, estanpatzeko edo zenbakitzeko lanak egin ditu, leku egokia,
irakurgarritasuna eta aurreikusitako kalitatea segurtatuz, ezarrita dauden jarraibideekin bat.
k) Zenbait elementuko multzoak muntatu ditu, osagai diren piezen osotasuna eta kopurua
segurtatuta, jaso diren jarraibideekin bat.
l) Kutxak, karpetak edo kartoi konpaktuko beste produktu batzuk mihiztatu eta, behar zenean,
forratu ditu, osagaiak kokatu eta finkatuz muntatutako produktuaren osotasuna eta egonkortasuna
bermatzen direla, baimendutako laginaren arabera.
m) Produktu grafikoak eskuzko prozeduren bidez amaitu, manipulatu eta aldatzeko lanekin
zerikusia duten segurtasun-neurriak hartu ditu.
B) Edukiak:
1.- Produktu grafikoak manipulatzeko eskuzko prozedurak
Manipulazioko oinarrizko prozesuak
Eragiketen sekuentzia, manipulazioko oinarrizko prozesuetan.
Manipulatuko diren produktu grafikoen ezaugarriak
karpetatxoak, blokak, eskuorriak, gutun-azalak, poltsak eta bestelakoak egiteko eragiketak.
Manipulazioko oinarrizko prozesuen datu eta jarraibide teknikoak. Zeinuak, markak eta krokisak.
Produktu grafikoak manipulatzeko eskuzko prozesuetako oinarrizko hiztegia eta sinbologia.
Produktu, material eta tresnak erabiltzea manipulazioko oinarrizko prozesuetan.
Materialen tipologia. Ezaugarriak, propietateak eta aplikazioak.
Material zelulosikoak. Plastikoak. Olanak. Ehunak.
Materialen ezaugarri teknikoak. Gramajea eta lodiera. Malgutasuna eta zurruntasuna.
Material aglutinatzaileak.
Itsasgarriak, kolak, grapak, uztaiak eta sarrailak.
Arrabolak, brotxak, grapagailuak eta errematxagailuak.
Kolak eta itsasgarriak prestatzea. Aplikazio-metodoak. Segurtasuneko neurri eta ekipamenduak.
2.- Lan-eremua egokitzea
Manipulatzeko eskuzko prozesuetako instalazio, ekipamendu eta tresnak identifikatzea.
Espazioa optimizatzea.
Produktuak eta materialak bildu eta pilatan jartzeko eremuak prestatzea.
Makinak, ekipamenduak eta erremintak kokatzea.
Segurtasuna egiaztatzea.
Plegaderekin, ebakitzeko hortzekin, erregelekin, brotxekin, prentsarekin, kofadun barautsekin,
arrabolekin, zuloak egiteko tresnekin eta errematxagailuekin eta beste batzuekin egindako eragiketak.
Aplikazioak.
Ebaketako, tolesketako, arrailtzeko, itsasteko eta ahokatzeko tresnak eta lanabesak prestatzea.
Segurtasuneko, osasuneko eta ingurumenaren babeseko arauak, erreprografiako akaberako
lanetan eta produktu grafikoak bukatzekoetan. Arrisku espezifikoak eta inplikatuta dauden faktoreak.
Prebentzio-neurriak. Ekipamenduen segurtasun-sistemak. Norbera babesteko ekipamenduak.
3.- Erreprografiako azaleztatzeetarako eta akaberetako baliabideak
Akaberako zehaztapenak. Lan-aginduetako jarraibideak.
Azaleztatze mekaniko edo funtzionaleko makinak, tresnak eta lanabesak. Egitura eta funtzioak.
Manejatzaileak
Estalkiak. Funtzioa eta erabilgarritasuna. Hautatzeko irizpideak.
Ixteko eta liburu bizkarra jartzeko elementu fisikoak. Formak, motak eta kalitateak.
Azaleztatzaileak, torlojuak, uztaiak.
Azaleztapeneko materialak eta tresnak: papera, kartoia, plastikoak, grapak, torlojuak, uztaiak eta
beste batzuk.
Aplikazioak.
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Erreprografiako materialen akaberetako makinak, tresnak eta lanabesak. Egitura eta funtzioak.
Aplikazioak.
Material erreprografikoetako akaberetarako materialak eta tresnak:
Aplikazioak.
Materialak formateatzea.
Segurtasun-arauak.
4.- Akaberak erreprografian
Berez erreprografiakoak diren manipulazioak eta akaberak.
Akabera motak. Jarraibideak, krokisak eta ereduak. Tolesketa, arrailtzea, zulatzea, trepatzea,
zulagailuaz igarotzea eta autoplastifikatzea.
Planoak tolesteko ekipamenduak, autoplastifikatzea, altxatzeko makinak, arrailtzeko makinak eta
ijezteko makinak. Doikuntza.
Segurtasun-sistemak.
Ebaketako ekipamendu eta gailuak: zizailak eta gillotinak. Doikuntza. Segurtasun-sistemak.
Ebaketako eragiketak planifikatu eta egitea. Materialen aprobetxamendua.
Manipulazioen prozesua: akatsak. Zuzenketak. Prozesuko kalitatekoak.
Erreprografiako akaberetan aplikatu beharreko segurtasunari, osasunari eta ingurumena
babesteari buruzko arauak.
Lan seguruaren prozedurak erreprografiako akaberan.
Norbera babesteko ekipamenduak.
Makinen segurtasun-gailuak: gelditzeko botoiak, karkasak eta bestelakoak.
5.- Material erreprografikoak azaleztatzea
Azaleztatze mekaniko edo funtzionaleko motak. Ezaugarriak. Aplikazioak. Zehaztapen teknikoak.
Koadernatze-prozesua. Azaleztatzeko sistemak: uztaiak, torlojuak, presillak, espirala, kiribileko
sistema, wire-o, lomera, alanbrez jostea (grapatua), termikoa, besteak beste.
Azaleztatze mekaniko edo funtzionaleko ekipamenduak.
Ekipamenduen doikuntza. Jarraibide teknikoak.
Lehen mailako mantentze-eragiketak.
Azaleztatzeko eragiketak. Materialak prestatzea eta kokatzea. Amaitutako produktuaren kalitatea.
Azaleztatze-eragiketa mekaniko edo funtzionalekin lotuta dauden segurtasun-neurriak.
6.- Produktu grafikoak amaitzeko, manipulatzeko eta aldatzeko eskuzko prozedurak.
Ebaketako, tolesketako, arrailtzeko, itsasteko eta ahokatzeko tresna eta lanabesen ezaugarriak.
Lanabesak eta tresnak maneiatzea. Plegadera, ebakitzeko hortza, erregelak, brotxak, prentsa,
kofadun barautsak, arrabolak, zuloak egiteko tresnak eta errematxagailuak.
Amaitzeko, manipulatzeko, aldatzeko eta azaleztatzeko oinarrizko lanak egiteko produktuak eta
materialak.
Materiala postetatan prestatzea.
Orriak eskuz tolestea.
Blokeak kolatzea.
Produktu grafikoen ertzak refilatzea.
Kontrakolatzeko eragiketa sinpleak.
Eskuz zulatzeko eragiketa sinpleak.
Elementu osagarriak prestatzea eta finkatzea.
Produktu grafikoak eskuz finkatzea.
Puzzleak zatitzea eta ontzietan jartzea.
Kutxak, karpetak edo paper eta kartoizko beste produktu batzuk mihiztatzea.
Kutxa eta karpeten egiturak forratzea.
Segurtasuneko, osasuneko eta ingurumenaren babeseko arauak, Produktu grafikoak amaitzeko,
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manipulatzeko eta aldatzeko eskuzko prozeduretan. Arrisku espezifikoak eta inplikatuta dauden
faktoreak. Prebentzio-neurriak. Ekipamenduen segurtasun-sistemak. Norbera babesteko elementuak.
Lanbide-modulua: Biltegiko eragiketak industria grafikoetan.
Kodea: 3126
Kurtsoa: 1
Iraupena: 99 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Produktu grafikoak ebakuatu, ontziratu eta paketatu egiten ditu, produkzio grafikoko makinetan
eta ekipamenduetan eskuzko lanak eta lan mekanikoak eginez, ezarrita dauden segurtasun-neurriak
hartuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Produktuak jasotako jarraibideen arabera egokitu ditu.
b) Ezarrita dauden jarraibideak interpretatu ditu, behar diren metodoa eta baliabideak ezagututa,
hala nola kutxak, edukiontziak, paletak, transpaletak, eskorgak eta gurdiak, besteak beste.
c) Produkzio grafikoko makinek eta ekipamenduek egindako produkturik ohikoenak deskribatu
ditu; halaber, haiek erabiltzeko behar diren metodoa eta bideak, hala nola inprimakiak, trokelatuak,
eraldatuak, akabatuak eta hiru dimentsiokoak, besteak beste.
d) Produktu grafiko manipulatuak kutxetan ontziratzeko lanak egin ditu, hala nola orriak, diptikoak,
triptikoak, ebakinak eta trokelatuak, besteak beste, edukiera optimizatuz eta osotasuna bermatuz.
e) Hiru dimentsioko produktu grafikoak kutxetan eta edukiontzietan ontziratu ditu, hala nola
liburuak, kutxatilak eta beste batzuk, edukiera optimizatuz eta produktuen osotasuna bermatuz.
f) Gehien erabiltzen diren baliabide, tresna eta lanabesak deskribatu ditu, ebakuatzeko,
ontziratzeko eta paketatzeko prozesuarekin lotuta, hala nola pintzak, espatulak, eskularruak, zigiluak,
grapak, zumitzak eta etiketak, besteak beste
g) Barne banaketako ekipamendurik ohikoenak lotu ditu produktu grafikoek dituzten ezaugarri eta
beharrekin, hala nola inprimakiak, trokelatuak, eraldatuak eta akabatuak, besteak beste.
h) Produktu grafikoak ebakuatzeko, ontziratzeko eta paketatzeko lanekin zerikusia duten
segurtasun-neurriak hartu ditu, norbera babesteko ekipamenduak erabiliz.
i) Paketea bilatzeko, identifikatzeko eta entregatzeko beharrezko agiriak bete ditu.
2.- Produktu grafikoak pilatu eta paletetan jartzen ditu, kargak taldekatzeko eskuzko lanak eta lan
mekanikoak eginez, jasotako jarraibideen arabera, ezarrita dauden segurtasun-neurriak hartuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kargak multzokatu egin ditu, produktuen osotasuna bermatuta..
b) Multzokatutako kargak garraiatzeko behar diren lanak minimizatu egin ditu.
c) Produktuak pilatzeko eta paletetan jartzeko metodoak erabili ditu, produktu grafikoen
ezaugarriekin eta ezarrita dauden lan-aginduekin bat.
d) Pilaketari buruzko fitxa teknikoak interpretatu ditu; orobat, kutxen eta edukiontzien piktogramak
edo informazio sinbologia ere, pilaketaren baldintzak deskribatzen baitituzte. Eta haiek lotu ditu pilen
garaierarekin, hauskortasun graduarekin eta uraren, argiaren eta kanpoko beste eragile batzuen
aurrean izan beharreko babesarekin.
e) Produktu grafiko landu batzuk eta besteak lotu ditu haiek segurtasun-baldintza egokietan
pilatzeko, babesteko, kontrolatzeko eta banatzeko egokienak diren edukiontziekin edo enbalajeekin,
hala nola ontziak, erretiluak, kaiolak, kutxak eta beste enbalaje mota batzuk.
f) Kutxetan bertan edo jaso diren jarraibideetan adierazitako gehieneko garaiera errespetatu du.
g) Produktu grafikoak pilatzeko eta paletetan jartzeko lanekin zerikusia duten segurtasun-neurriak
hartu ditu, norbera babesteko ekipamenduak erabiliz.
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3.- Produktu grafikoak, garraiatzeko, prestatu eta babestu egiten ditu, flejatzeko, erretraktil egiteko
edo enfajatzeko lanak eginez, eskuz eta mekanikoki, ezarrita dauden segurtasun-neurriak hartuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kargak multzokatu ditu eta bermatu du erresistentzia egokia izango dutela garraio prozesuan
sortzen diren indarren aurrean.
b) Pilatan dauden produktuak babesteko lanak egin ditu, manipulatzeko, pilatzeko eta
garraiatzeko jaso diren jarraibideekin bat.
c) Produktuak pilatan jarri ditu, egonkortasuna bermatuta eta segurtasun-baldintza egokietan.
d) Substratu desberdinez osatutako pilak egonkortzeko prozesuetan ohikoen diren lanak
deskribatu ditu, haiek erabiltzeko behar diren materialekin lotuta.
e) Pilen enbalaje erretraktil eginean, enfajatuan eta flejatuan erabiltzen diren materialik ohikoenak
aipatu ditu.
f) Flejatzeko, erretraktil egiteko eta enfajatzeko sistema mekanikoak ezagutu ditu, eta haien
ezaugarriak, abantailak eta desabantailak deskribatu ditu.
g) Pilak babesteko kanpoko elementuak –erretraktil egiteko eta flejatzeko sistemetan erabiliak–
deskribatu ditu: ertz-babesak, listoi izkinak, tabloiak eta beste batzuk.
h) Erretraktilatuak egin ditu eskuz edo mekanikoki, sistema desberdinak erabiliz: bilgarria hotzean
edo beroan.
i) Eskuzko flejatua edo mekanikoa egin du, metalezko edo plastikozko flejeekin, babes neurri
egokiak erabiliz, hala nola listoiak eta ertz-babesak, besteak beste.
j) Produktu grafikoak garraiorako prestatzeko lanekin zerikusia duten segurtasun-neurriak hartu
ditu, norbera babesteko ekipamenduak erabiliz.
4.- Paletetan jarritako produktu grafikoak identifikatzen ditu, biltegiratzeko eta banatzeko,
markatzeko eta etiketatzeko lanak eginez, berariazko ekipamenduekin, trazabilitatea bermatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kargak markatu eta etiketatu ditu, ezarrita dagoen kodetze sistema erabilita.
b) Produktu grafikoak egoki kokatzeko, banatzeko eta biltegiratzeko lanak egiteko ontzi egokiak
erabili ditu, identifikazioa, kokapena eta osotasuna bermatuta.
c) Egiaztatu du etiketak argiak eta irakurgarriak direla eta zalantzarik gabe identifikatzeko nahikoa
informazio dutela.
d) Ontzien eta kutxen nolakotasuna, tamaina, forma eta erresistentzia lotu ditu biltegiratu,
identifikatu eta banatu daitezkeen produktu grafikoekin.
e) Produktu grafikoak ebakuatzeko prozesuetan gehien erabiltzen diren edukiontziak, kaiolak edo
erretiluak deskribatu ditu, haiek egokitzeko eta erabiltzeko beharrekin lotuta.
f) Produktu grafikoak enbalatzean gehien erabiltzen diren materialak lotu ditu edukia babesteko
duten gaitasunarekin eta dituzten erresistentzia fisiko-kimikoko ezaugarriekin.
g) Ontzi bati aplikatu behar zaizkion babes-elementuak deskribatu ditu, haien edukiak duen
hauskortasun-mailarekin lotuta.
h) Produktu grafikoen mota arruntenak lotu ditu ontziratze- eta egokitze-ezaugarriekin, banaketa
metodoarekin eta biltegiratze-baldintzekin, fitxa tekniko deskribatzaileetan oharrak ezarrita.
i) Produktu grafikoak ontziratu eta paketatu ditu, haietako bakoitzaren destinoa eta banaketa
mota bereiziz, hala nola bezeroari zuzenean ematea, norberak banatuta ematea, garraio agentzien
bidez ematea, barne instalazio klimatizatuetan biltegiratzeko edo kanpoko instalazioetan
biltegiratzeko.
j) Banatzeko eta sartzeko prestatu diren produktu grafikoen pilak markatzeko eta
pertsonalizatzeko sistema desberdinak deskribatu ditu, eta aplikatzeko metodoarekin lotu ditu.
k) Igortzeko edo biltegiratzeko prest dauden material pilak markatzeko sistemak erabili ditu, hala
nola txantiloi bidezko pintatze tanponatua, elementu islatzaileak eta termoinprimatuak, besteak beste.
l) Produktu grafikoen piletan etiketak bete, itsatsi eta finkatu ditu, haien edukia eta lanaginduaren errekerimenduak alderatuta.
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B) Edukiak:
1.- Produktu grafikoak ebakuatzea, ontziratzea eta paketatzea
Produktu grafikoak ontziratzeko eta paketatzeko eragiketak.
Prozesuan jarduteko jarraibideen eskuliburua.
Produktu grafikoak maneiatu, erabili eta egokitzeko jarraibideak.
Erabilitako erremintak, lanabesak eta bitartekoak.
Produktuen morfologia. Babes-beharrak.
Paketatzeko materiala.
Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko neurri prebentibo espezifikoak aplikatzea.
2.- Produktu grafikoak pilatzea eta paletetan jartzea
Kargak taldekatzeko irizpideak.
Produktu grafikoak pilatzeko eragiketak.
Produktu grafikoen osotasuna zaintzeko metodoak.
Garraio-eragiketak. Ibilbideak eta zamalanetako eragiketak murriztea.
Pilaketako fitxa teknikoak. Pilen azalera, garaiera eta igaro-tartea deskribatzeko elementuak.
Produktuak paletetan jartzeko planak.
Produktuak paletetan jartzeko sistemak.
Pilen segurtasun-elementuak.
Erabilitako erremintak, lanabesak eta bitartekoak.
Pilak lekualdatzeko ekipamenduak.
Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko neurri prebentibo espezifikoak aplikatzea.
3.- Produktu grafikoak garraiorako prestatu eta babestea
Produktu grafikoen garraioa. Prestatzeko eragiketak.
Material eta produktu grafikoen zamalan eta garraio-lanetan esfortzuen aurka babesteko
elementu eta sistemak.
Produktuen pilak kokatzeko eta babesteko metodoak. Egonkortasun baldintzak.
Flejatzeko eragiketak.
Erretraktil egiteko eragiketak.
Enfajatzeko eragiketak.
Manipulatzeko, pilatzeko eta garraiatzeko jarraibideak.
Produktuen pilak prestatzeko eta babesteko eragiketetako segurtasuna. Pilaketako eremuen,
pilen garaieraren eta zirkulazioaren seinaleak.
4.- Produktu grafikoak identifikatzea biltegiratzeko eta banatzeko
Produktu grafikoak markatzeko eta etiketatzeko eragiketak.
Produktu grafikoak identifikatzeko irizpideak. Kodetze-sistemak.
Etiketak betetzea. Informazioa egiaztatzea. Irakurgarritasuna.
Produktu grafikoak ontziratzea.
Produktu grafikoen pilak markatu eta etiketatzea.
Etiketa motak. Ezaugarriak.
Markatzeko sistemak. Ezaugarriak eta funtzioak.
Identifikazio etiketak sortzea.
Etiketatzeko sistemak. Eskuzkoa eta mekanikoa.
Produktuak identifikatzeko estatuko eta nazioarteko kodeak.
Lanbide-modulua: Produkzio grafikoko eragiketak
Kodea: 3127
Kurtsoa: 1
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Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Produkzio grafikoko makina edo ekipamenduetan elementu trukagarriak muntatzen ditu,
babes-baldintzetan eginez lan bakunak, haiek kokatzeko, aldatzeko, muntatzeko eta doitzeko, ezarrita
dauden jarraibideekin bat.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Produkzio grafikoko makinei eta ekipamenduei dagokienez, formatuak aldatzeko, geratzeko
eta abian jartzeko lan arruntenak deskribatu ditu.
b) Oinarrizko lanetan (besteak beste, materialez hornitzean, laguntzan, muntatze-lanetan eta
doiketetan) gehien erabiltzen diren tresnak eta lanabesak identifikatu ditu.
c) Makinetan eta ekipamenduetan, atera ahal diren eta trukatu ahal diren oinarrizko elementuak
lotu diru haiek duten eginkizunarekin.
d) Elementu bakunak muntatu ditu, hala nola bajapuntasak, plekak, gurpilak, txirrikak eta gidak;
eta haiek doitu egin ditu, zer materialekin lan egingo den kontuan izanda.
e) Atera ahal diren elementuak muntatu ditu, hala nola arrailtzeko, zulatzeko, ebakitzeko orraziak,
plekak, eta ebaketako, arrailtzeko, trepatzeko eta zulatzeko diskoak; eta haiek doitu egin ditu, zer
materialekin lan egingo den kontuan izanda.
f) Produkzio grafikoko makinen eta ekipamenduen oinarrizko eragiketetan arruntenak diren
kontrol eta manejatzaileak identifikatu ditu, haien funtzionaltasuna ikusita; orobat haiek doitzean edo
aldatzean sortu ahal diren aldaketak.
g) Norbera babesteko ekipamenduak erabili ditu, makinen eta ekipamenduen elementuak
muntatzeko, doitzeko eta desmuntatzeko lanetan.
2.- Produkzio grafikoko makinak edo ekipamenduak kontsumigarriez hornitzen ditu, eta
egiaztatzeko, betetzeko eta berritzeko ohiko lanak segurtasun-baldintzetan egiten ditu, ezarrita
dauden lan jarraibideekin bat.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Makinak eta ekipamenduak kontsumigarriez elikatzeko eta hornitzeko lanetan esku hartzen
duten gailu arruntenak identifikatzen ditu.
b) Produkzio grafikoko makinetan eta ekipamenduetan gehien erabiltzen diren kontsumigarriak
ezagutu ditu, hala nola kolak, tintak, silikonak edo gehigarriak; eta nolakotasunaren arabera eta
materialaren edo egin beharreko produktuaren gainean jarduteko duten mailaren arabera sailkatu ditu.
c) Kontsumigarriak makinen eta ekipamenduen funtzionamenduarekin lotu ditu, aplikaziometodoa eta behar diren tresnak zein lanabesak deskribatuta.
d) Zenbait kontsumigarriren fitxa teknikoak interpretatu ditu, eta deskribatu ditu haiek erabiltzeko,
prestatzeko eta manipulatzeko gomendioak, tenperatura, pH-a, eroankortasuna, azaleko tentsioa,
jariakortasuna, zurruntasuna eta beste batzuk direla eta.
e) Produkzio grafikoko zenbait makina eta ekipamendutan zenbait kontsumigarri berritzeko
beharra lotu du haiek duten produkzio gaitasunarekin operatibitateari eta produktibitateari eusteko.
f) Material eta kontsumigarriak baldintza egokietan prestatu ditu, elikatzeko, hornitzeko edo
berritzeko, jaso diren zehaztapenei jarraituz.
g) Kontsumigarri likidoen eta solidoen elikatzea, hornikuntza eta berritzea egin ditu, tresna
egokiak erabiliz, hala nola espatulak, edalontziak, burruntzaliak, inbutuak, likidoak ontziz aldatzekoak
eta xurgagailuak, besteak beste.
h) Sortzen diren hondakinak tratatzean nola jardun adierazten duten protokoloak identifikatu ditu.
i) Norbera babesteko ekipamenduak erabili ditu, produkzio grafikoko makinen edo
ekipamenduen kontsumigarriak erabiltzearekin lotuta daudenak.
3.- Produkzio grafikoko makinak edo ekipamenduak euskarriez, produktu erdilanduez edo beste
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material batzuez hornitzen ditu, eta garraiatzeko, egokitzeko eta hornitzeko lanak segurtasunbaldintzetan egiten ditu, ezarrita dauden lan jarraibideekin bat.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Produkzio grafikoko makinetan eta ekipamenduetan erabiltzen diren materialak eta produktuak
identifikatu ditu, eta erlazionatu ditu behar dituzten biltegiratze erarekin, baldintzekin eta
egokitzapenarekin; hala nola pilatan jartzeko moduak, desenboltura, desitsastea, aireztatzea eta
berdintzea, besteak beste.
b) Produkzio grafikoko makinen eta ekipamenduen eremuan, eremu egokiak identifikatu ditu,
produktu landuez edo erdilanduez hornitzeko eta haiek ebakuatzeko.
c) Zenbait material egoera egokian ote dauden egiaztatu du, hala nola bobinak eta paper nahiz
kartoi pilak, besteak beste.
d) Materialaren egokitzapena egin du, produkzioko makinetan eta ekipamenduetan sartu aurretik,
hala nola bobinak zuritzea eta resmen makulaturak irekitzea, beste lan batzuen artean.
e) Produkzio grafikoko makinak eta ekipamenduak elikatzeko sistemak identifikatu ditu, eta
erlazionatu ditu haien edukiera, elikatze metodoak, tamaina eta abiadura erabil daitezkeen
materialekin.
f) Produktuak hartzeko eta ebakuatzeko ekipamendu batzuk eta besteak identifikatu ditu, eta
haien edukiera baloratu du tamainaren arabera, tamaina, kargaren ezaugarriak eta beste bereizgarri
batzuk aintzat hartuta.
g) Euskarria edo beste material bat egokitu du, haien nolakotasunaren arabera, eta makinen
nahiz ekipamenduen tipologiaren arabera.
h) Segurtasun-neurriak hartu ditu, euskarriak, produktu erdilanduak edo beste material batzuk
garraiatzeko, egokitzeko eta elikatzeko lanekin lotuta, produkzio grafikoko makinetan edo
ekipamenduetan.
4.- Prozesuan dagoen produktuaren kalitatea egiaztatzeko eta kontrolatzeko eragiketa osagarriak
egiten ditu, aldez aurretik definitutako laginketa teknikak aplikatuz, anomaliak eta gorabeherak
identifikatzeko, begiekin alderatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Prozesatzean produktu grafikoetan sortzen diren anomaliarik arruntenak deskribatu ditu, haiek
ekartzen dituzten kausak identifikatuz.
b) Ereduko lan-aginduak interpretatu ditu, produkzioan kontrolatu beharreko kalitate parametroak
identifikatuz; orobat, proposatzen diren laginketa metodoak.
c) Prozesu grafikoan izandako kalitate-hutsegiteak adierazi ditu, maiztasunaren arabera eta
produktuaren kalitatean duten eragin-mailaren arabera sailkatuta.
d) Produktu landuaren eta laginaren arteko desberdintasun baimenduak identifikatu ditu,
begiratuta eta begiez alderatuta.
e) Tonuari, neurriei, egiturari eta kontserbazioari dagozkien hutsegiteen ezaugarriak deskribatu
ditu.
f) Laginketaren datuak lan fitxa batean erregistratu ditu, kontrol mota, laginketa zenbakia eta
tiradan aleak duen ordena jasota.
5.- Prozesu grafikoetan erabiltzen diren instalazioak, makinak eta lanabesak prest uzten
laguntzen du, eta garbiketako eta mantentzeko lehen mailako lan arrunt ezarriak egiten ditu
segurtasuna, osasuna eta ingurumenaren babesa zainduz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mantentzeko, garbitzeko eta koipeztatzeko prozedurak identifikatu ditu, bai eta ereduko
mantentzeko planetan aipatzen diren eta aplikatu behar diren baliabideak, metodoak eta
aldizkakotasuna ere.
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b) Begiz ezagutu du erabili ondoren makina batzuk zein egoeratan geratzen diren, eta fitxa
batean jaso ditu ikusi dituen hutsegiteak, lanabesen, produktuen eta tresnen garbiketa eta kokapena
dela eta.
c) Produkzio grafikoko makinetan eta ekipamenduetan egin behar diren garbiketa lan arruntenak
deskribatu ditu, eguneroko lanak eta aldizka egin beharrekoak bereizita.
d) Egin behar diren lehen mailako mantentze-lanak identifikatu ditu, aldizkakotasunaren arabera
sailkatuta.
e) Lehen mailako mantentze-lanetako eta garbiketako lanabesak eta tresnak hautatu, erabili,
egokitu eta biltegiratu egin ditu, ezarrita dauden prozeduren arabera; besteak beste, giltza finkoak,
bihurkinak, oliontziak, koipeztatzaileak eta aire konprimatuko haize-makinak.
f) Garbitzeko eta mantentzeko eragiketak behar dituzten makina-elementuak identifikatu ditu.
g) Mantentzeari buruzko fitxak bete ditu, eta han adierazi ditu data, egindako lanak, ordeztu diren
piezak edo elementuak eta beste datu garrantzitsu batzuk.
h) Sortzen diren hondakinak tratatzean nola jardun adierazten duten protokoloak aplikatu ditu.
i) Norbera babesteko ekipamenduak erabili ditu, produkzio grafikoko instalazioak, makinak eta
lanabesak garbitzean eta mantentzean.
B) Edukiak:
1.- Produkzio grafikoko ekipamenduetan elementuak muntatzea
Doikuntzako eragiketa osagarriak, formatua eta produktua aldatzean, produkzio grafikoko
makinetan eta ekipamenduetan.
Produkzioko makinen eta ekipamenduen oinarrizko manejatzaileen identifikazioa.
Ekipamenduak erabili eta maneiatzeko jarraibide teknikoak.
Produkzioko makina eta ekipamenduen elementuak, materialaren elikadura, igarotze eta irteerako
sistemei dagokienez.
Trukatu ahal diren oinarrizko elementuak: bajapuntasak, plekak, gurpilak, txirrikak, gidak eta
bestelakoak.
Eragiketa arruntak: abian jartzea, gelditzea, formatu aldaketak, muntatzea eta trukatu ahal diren
elementuak doitzea.
Beharrezko erreminta eta lanabesak.
Produkzio grafikoko ekipamenduen elementuak muntatzeko eta doitzeko lanetan, segurtasuneko
eta lan osasuneko aurreneurriak aplikatzea. Norbera babesteko ekipamenduak.
2.- Kontsumigarriez elikatzea, produkzio makina eta ekipamenduetarako
Euskarriez eta produktu grafiko erdilanduez elikatzea eta haiek ateratzea, produkzio grafikoko
makinetan eta ekipamenduetan
Euskarriak identifikatzea. Pleguko eta bobinako papera, kartoia, konplexuak eta beste euskarri
batzuk.
Elikatzeko eta irteerako sistemen ezaugarriak, produkzio grafikoko makinetan.
Materialen egokitzapena. Aireztatzea eta berdintzea.
Bobinak prestatu eta zuritzeko eragiketak.
Produktu grafiko landu edo erdilandu batzuk eta besteak pilatzea.
Pilatze motak. Liburu eta postetak berdintzea.
Material grafikoaren pila egonkorrak sortzea.
Produktu grafikoak egiaztatzea kalitatezko prozesuetarako.
Produkzio grafikoko kontsumigarriak eta ekipamenduak erabiltzean laneko segurtasun eta
osasuneko prebentzio-neurriak aplikatzea. Norbera babesteko ekipamenduak.
3.- Produkzio grafikoko ekipamenduak hornitzeko eragiketak
Produkzio grafikoko makinak eta ekipamenduak kontsumigarriz hornitzea.
Kontsumigarrien identifikazioa: kolak, tintak, tonerrak, silikona, gehigarriak. Izaera eta
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ezaugarriak.
Kontsumigarriak prestatu eta egokitzea. Ezaugarriak.
Kontsumigarrien eta ekipamenduen arteko harremana.
Kontsumigarriak identifikatzeko fitxak. Neurketa-elementuak: biskositatea, tenperatura, pH-a eta
bestelakoak.
Kontsumigarriak birjartzea. Produkzioko makina eta ekipamenduetan operatibitateari eustea.
Produkzio grafikoko ekipamenduak hornitzeko eragiketetan, laneko segurtasun eta osasuneko
prebentzio-neurriak aplikatzea. Norbera babesteko ekipamenduak.
4.- Kalitatea egiaztatu eta kontrolatzeko eragiketak
Produkzio grafikoko makina eta ekipamenduen garbiketa eta mantentze-eragiketak.
Garbiketa eta mantentze-lana egiteko jarraibide teknikoak.
Produkzio grafikoko makina eta ekipamenduen eskuliburu teknikoak.
Produkzio grafikoko makinak eta ekipamenduak garbitzeko eragiketak.
Garbiketako eta mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileko plan eta prozedurak.
Zerikusia duten erremintak, lanabesak eta produktuak.
Mantentze-lanen fitxak.
Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko neurri prebentiboak aplikatzea.
5.- Instalazio, makina eta erremintak prest jartzea
Mantentze-planak.
Mantentzeko, garbitzeko eta koipeztatzeko prozedurak.
Makinetan mantendu eta garbitu ahal diren elementuak.
Makina eta ekipamendu grafikoen egoera-fitxak. Hutsuneak identifikatzea. Erreminten eta
lanabesen egoera. Lortutako produktuen kalitatea.
Garbiketa-eragiketak. Eguneroko garbiketa. Aldizkako garbiketak.
Garbitzeko erreminta eta lanabesak: giltza finkoak, bihurkinak, oliontziak, koipeztatzaileak eta aire
konprimatuko haize-makinak.
Mantentze-lanetako eta garbiketako fitxak betetzea. Egindako eragiketak egiaztatzea.
Produkzio grafikoko instalazioetako ekipamenduak, makinak eta erremintak mantentzean, laneko
segurtasun eta osasuneko neurri prebentiboak aplikatzea. Norbera babesteko ekipamenduak
Hondakinen tratamendua, mantentze- eta garbiketa-eragiketetan.
Lanbide-modulua: Industria grafikoetako manipulatuak
Kodea: 3128
Kurtsoa: 2
Iraupena: 120 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Produktu grafikoak manipulatzeko prozesuak identifikatzen ditu; produkzio aginduak
interpretatzen ditu, eta lanak produktibitate, kalitate eta segurtasun-baldintza egokietan egiteko behar
diren oinarrizko lanak sekuentziatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Euskarri grafikoen gainean aplikatzen diren manipulazioko lan arruntenak deskribatu ditu, hala
nola ebaketa, arrailtzea, trepatzea, puntillé zulaketa, fresatzea, kolatzea, alanbrez jostea, beroaren
bidez zigilatzea, tolestea, altxatzea eta enbutxatzea, besteak beste, eta beren konplexutasunagatik
laguntza mekanikoaren bidez egin behar direnak identifikatu ditu.
b) Identifikatu ditu produktu grafikorik arruntenak, manipulazio sinpleak behar dituztenak, makina
laguntzaileak erabilita, hala nola eskuorriak, karpetak, karpetatxoak, fakturak, aldizkariak,
eskuliburuak eta dosierrak, besteak beste.
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c) Grapatzeko eta alanbrez josteko motak deskribatu ditu, desberdintasunak eta aplikaziorik
arruntenak adierazita.
d) Liburu bizkarrak jartzeko modurik arruntenak deskribatu ditu, eta adierazi ditu
desberdintasunak, abantaila eta desabantailak, eta aplikaziorik arruntenak.
e) Zulaketa mota desberdinak lotu ditu erabili behar den ziriztatze motarekin, lortu behar den
produktuaren arabera edo geroko erabileraren arabera.
f) Fabrikazioan erabili diren materialak lotu ditu manipulazio prozesuekin eta prozesuan esku
hartu duten makinekin.
g) Eman diren jarraibideak interpretatu ditu, krokisak eginez, non islatzen baitira jaso diren
zehaztasunak, hala nola tamaina, behar den manipulazio mota, ebaketako markak edo lerroak,
tolestea, zulatzea eta arrailtzea, besteak beste.
h) Egiaztatu du jaso diren lan-aginduen baitan dagoela behar den informazio guztia, hala nola
ebaketako kotak, tolesteko, arrailtzeko, trepatzeko eta zulatzeko zeinuak, eta beste zehaztapen
batzuk.
2.- Lan-eremua egokitzen du produktu grafikoen manipulazioak egiteko, materialak, makina
laguntzaileak eta tresnak antolatuta, lanak egin ahal izateko produktibitate, kalitate eta segurtasun
egokiekin.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Manipulazio prozesuetan erabiltzen diren ohiko makina laguntzaileen osagaiak eta
funtzionamendua deskribatu ditu.
b) Eraldatzeko makinen motak identifikatu ditu, aintzat hartuta materialen gainean jarduteko
duten modua eta emaitzak, hala nola altxatzeko makinak, tolesteko makinak, fresatzeko makinak,
kolatzeko makinak, jostekoak, plastifikagailuak edo ijezteko makinak.
c) Markatzeko eta zulatzeko makinen motak lotu ditu haiek lantzen dituzten materialekin, hala
nola zulagailua, arrailtzeko makina, trepatzen duen makina eta kofadun barautsa duen zulatzeko
makina.
d) Manipulazioko makina laguntzaileak sailkatu ditu, haien eginkizunen arabera (ebaketa,
altxatzea, tolestea, jostea, fresatzea, kolatzea, zulatzea, markatzea eta beste batzuk) eta lantzen
dituzten material moten arabera (papera, kartoia, plastikoa, besteak beste).
e) Manipulatuen makina laguntzaileetara egokitu ahal diren tresna trukagarriak identifikatu ditu,
eta erlazionatu ditu egin daitezkeen eginkizun eta lanekin; besteak beste, arrailtzeko, zulatzeko eta
trepatzeko orraziak, kofadun barautsak, biribiltzeko hortzak, ojeteadorea eta errematxagailuak.
f) Trepatzeko orraziak erlazionatu ditu markatu behar diren materialekin, trepatuaren tamainaren
beharrak zehaztuta, gramajearen, galgaren edo materialak duen zurruntasunaren arabera.
g) Kofadun barautsak identifikatu ditu diametroaren arabera, eta erlazionatu ditu zulatu behar den
materialarekin eta erabiliko diren sarrailekin, uztaiekin edo torlojuekin.
h) Eskuzko grapagailuaren eta alanbrez josteko makina erdiautomatikoaren elementuak
deskribatu ditu, produktu grafikoa kaballete eran eta pletinan edo planoan josteko edo grapatzeko
behar diren doikuntzak identifikatuz.
i) Fresatzeko makina kolatzaile laguntzailearen elementu nagusiak deskribatu ditu, identifikatuta
doikuntzako puntuak eta tresna trukagarriak muntatzeko nahiz desmuntatzeko modua.
j) Ebaketako makina laguntzaileen –gillotinaren, diskoko zizailaren, zizaila lauaren eta beste
batzuen– elementu nagusiak deskribatu ditu, doikuntzako puntuak identifikatuta eta ebaketa moduak
eta haien abantaila, desabantaila eta mugak deskribatuta.
k) Altxatzeko makinen eta tolesteko makinen elementu nagusiak deskribatu ditu, doikuntzako
puntuak eta erabilera manejatzaileak identifikatuta, prozesuan zehar eragiketetan izan diren
gorabehera arruntenak azpimarratuta.
l) Produktu grafikoak manipulatzeko makinen eta tresnen erabilerarekin lotuta dauden
segurtasun-neurriak hartu ditu.
3.- Produktu grafikoak makina laguntzaileekin manipulatzeko eragiketak egiten ditu, osagaiak
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egokituz, elementu trukagarriak muntatuz eta kontroleko parametroak doituz laneko zehaztapenekin
bat, kalitate- eta segurtasun-baldintzetan.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lan-aginduetan agertu ahal diren datu adierazgarrienak interpretatu ditu, hala nola ale
kopurua, manipulazio mota, jarduketa mota, materialak, zeinuak, markak, krokisak eta beste
parametro batzuk.
b) Laneko jarraibide ahozkoak interpretatu ditu, lana egiteko behar diren datuak ezagututa, eta
ikasita manipulazio prozesu bakunetan erabiltzen den hiztegia, hala nola formateatzea, berdintzea,
altxatzea, tolestea, enbutxatzea, grapatzea, kolatzea eta enbarillatzea, besteak beste.
c) Bilgarriak kendu ditu, euskarriak aireztatu eta berdindu ditu planoan eta behar ziren beste
eragiketa batzuk egin ditu, material motaren arabera.
d) Lan-eremua prestatu du, behar diren espazioak antolatuta, eroso iritsi ahal izateko manipulatu
behar den materialera eta eroso dispentsatzeko produktu amaitua.
e) Tresna trukagarriak muntatu eta desmuntatu ditu, hala nola trokelak, kofadun barautsak,
arrailtzeko, trepatzeko, zulatzeko eta puntilleko orraziak, besteak beste, kasu bakoitzean eman diren
jarraibideak aintzat hartuta.
f) Produktua manipulatzeko lanak egin ditu, lokarri-zuloak, errematxeak, zulotxoak, ertz-babesak
edo beste material batzuk aplikatuta, kasu bakoitzean eman diren jarraibideak aintzat hartuta.
g) Doikuntzak egin ditu alanbrez josteko makinetan, eta pletinan zehaztutako produktu grafikoak
eta kaballetekoak lortu ditu.
h) Doikuntzak egin ditu fresatzeko makina kolatzaileetan, eta fresa desberdinek paper mota eta
bloke desberdinetan duten eragina baloratu du.
i) Materialen formatu zehatzak lortu ditu, mahai gaineko gillotina, diskoko zizaila edo zizaila laua
erabilita, eta deskribatu ditu ebaketa motak –orriz orri edo blokeetan– eta haietako bakoitzaren
abantailak, desabantailak eta mugak.
j) Altxatzeko eta tolesteko makina osagarrien mekanismoak doitu ditu.
k) Orriak tolestu ditu paraleloan, gurutzean diptikoan, triptikoan, koadernotxoan eta bestela, kasu
bakoitzean emandako jarraibideak aintzat hartuta.
l) Ezarrita dauden segurtasun-neurriak aplikatu ditu, norbera babesteko ekipamenduak –kasuan
kasukoak– erabilita.
4.- Gigantografia digitaleko produktu grafikoak eraldatu eta manipulatzen ditu, prozesu mekaniko
sinpleak aplikatuta, segurtasun-baldintzetan, eta kalitatea kontrolatzeko lanak egiten ditu, ezarrita
dauden zehaztapenekin bat.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gigantografiako produkturik ohikoenak identifikatu ditu, haiek egitean gehien erabiltzen diren
materialak zehaztuta, hala nola paper eta plastiko motak, olanak eta luma kartoiak, besteak beste.
b) Gigantografiako produktu bat refilatzeko, formateatzeko, tolesteko edo kontrakolatzeko behar
diren espazioak eta tresnak prestatu ditu.
c) Materialen datuak eta sinbologia interpretatu ditu, hala nola produktua eratzen duten
materialak finkatzeko, lotzeko edo soldatzeko eremuak, eta errematxeen edo zulotxoen eta finkatzeko
beste elementu batzuen eremuak.
d) Aintzat hartu ditu gigantografiako produktuen berariazko neurri batzuk, produktuak
biribilkatzeko, markatzeko eta identifikatzeko, eta produktuak babesteko, lekuz aldatzeko eta
pilatzeko.
e) Materialak refilatu eta formateatu egin ditu, alboko pieza edo zatiekin muntatzeko eremuak
errespetatuta.
f) Ploteatu bat material desberdinen gainean kontrakolatu du, hala nola papera, kartoia, lonak
edo beste euskarri zurrun batzuk, eta kasu bakoitzean egoki diren lotzeko materialak erabili ditu eta
prozesuko zailtasunak identifikatu ditu.
g) Gigantografiako produktuaren zatiak lotu ditu, jaso dituen jarraibideekin bat, soldatuta,
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errematxatuta, beroaren bidez zigilatuta edo kolatuta, eta loturen kalitatea egiaztatu du.
h) Gigantografiako produktu zurrunen edo malguen ijezketak egin ditu, jasotako jarraibideekin
bat.
i) Ezarrita dauden segurtasun-neurriak aplikatu ditu, norbera babesteko ekipamenduak –kasuan
kasukoak– erabilita.
5.- Manipulazioko makina laguntzaileak eta ekipamenduak prest jartzen laguntzen du, eta
garbiketako eta mantentzeko lehen mailako lan arrunt ezarriak egiten ditu segurtasuna, osasuna eta
ingurumenaren babesa zainduz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mantentzeko, garbitzeko eta koipeztatzeko prozedurak identifikatu ditu, bai eta ereduko
mantentzeko planetan aipatzen diren eta aplikatu behar diren baliabideak, metodoak eta
aldizkakotasuna ere.
b) Begiz ezagutu du erabili ondoren makina batzuk zein egoeratan geratzen diren, eta fitxa
batean jaso ditu ikusi dituen hutsegiteak, lanabesen, produktuen eta tresnen garbiketa eta kokapena
dela eta.
c) Makinetan eta ekipamenduetan egin behar diren garbiketa lan arruntenak deskribatu ditu,
eguneroko lanak eta aldizka egin beharrekoak bereizita.
d) Egin behar diren lehen mailako mantentze-lanak identifikatu ditu, aldizkakotasunaren arabera
sailkatuta.
e) Lehen mailako mantentze-lanetako eta garbiketako lanabesak eta tresnak hautatu, erabili,
egokitu eta biltegiratu egin ditu, ezarrita dauden prozeduren arabera; besteak beste, giltza finkoak,
bihurkinak, oliontziak, koipeztatzaileak eta aire konprimatuko haize-makinak.
f) Garbitzeko eta mantentzeko eragiketak behar dituzten makina-elementuak identifikatu ditu.
g) Mantentzeari buruzko fitxak bete ditu, eta han adierazi ditu data, egindako lanak, ordeztu diren
piezak edo elementuak eta beste datu garrantzitsu batzuk.
Hondakinak tratatzean nola jardun adierazten duten protokoloak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Produktu grafikoak manipulatzeko prozedurak identifikatzea
Industria grafikoetako manipulazioko prozesu mekanizatuak.
Manipulazioko eragiketa mekanizatuak sekuentziatzea (ebaketa, arrailtzea, fresatzea, alanbrez
jostea eta beste batzuk).
Prozesu mekanizatuen bidez manipulatu behar diren produktu grafikoen ezaugarriak: karpetak,
eskuorriak, fakturak, dosierrak, aldizkariak eta beste batzuk.
Grapatzeko eta alanbrez josteko eragiketen ezaugarriak eta motak.
Liburu bizkarrak jartzeko moduak. Aldeak. Abantailak eta desabantailak.
Ekipamenduen eta prozesuen arteko harremana.
2.- Lan-eremua egokitzeko eragiketak
Manipulatzeko prozesu sinpleetako makina eta ekipamenduak identifikatzea.
Makina motak. Eginkizunak.
Altxatzeko makinekin, tolesteko makinekin, fresatzeko makinekin, kolatzeko makinekin,
jostekoekin, plastifikagailuekin eta beste batzuekin egindako eragiketak. Aplikazioak.
Makina eta ekipamenduen osagaiak eta funtzionamendua.
Fresatzeko makina kolatzaileekin, eskuzko grapagailuekin, josteko makina erdiautomatikoekin,
ebakitzeko makina osagarriekin, altxatzeko makinekin, tolesteko makinekin eta beste batzuekin
egindako eragiketak. Aplikazioak.
Manipulatuen makina batzuetako eta besteetako tresna trukagarriak.
Trepatzeko orraziak, kofadun barautsak, errematxagailua eta beste batzuk muntatzeko eta
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desmuntatzeko eragiketak.
Eginkizunak.
Produktu grafikoak manipulatzeko makinen prestaketako segurtasun-neurriak.
3.- Produktu grafikoak makina laguntzaileekin manipulatzea
Produktu grafikoak manipulatzeko ekipamendu osagarrien bidezko eragiketak.
Materiala prestatzea: aireztatzea, berdintzea eta beste lan batzuk.
Laneko eremua prestatu eta optimizatzea.
Funtzio anitzeko makina laguntzaileekin egindako eragiketak.
Errematxeak, lokarri-zuloak, zulotxoak, ertz-babesak eta beste batzuk egitea.
Pletinan eta kaballete eran josteko eragiketak.
Fresatzeko makina eta kolatzekoa doitzea, paper mota kontuan hartuta.
Gillotinako eta zizailako eragiketak, material mota batzuen eta besteen gainean.
Segurtasun-arauak, produktu grafikoak makina laguntzaileen bidez manipulatzeko eragiketetan.
Arrisku espezifikoak eta inplikatuta dauden faktoreak. Prebentzio-neurriak. Ekipamenduen
segurtasun-sistemak. Norbera babesteko ekipamenduak.
4.- Gigantografia digitaleko produktu grafikoak eraldatzea eta manipulatzea
Manipulazioko eragiketa mekaniko sinpleak gigantografiako produktuetan.
Gigantografiako produktuen deskribapena.
Ibilgailu komertzialen dekorazioa.
Errotulu argitsuen aurrealdeak.
Publizitate-hesiak eta obretakoak.
Pankartak, display-ak eta publizitate-olanak fatxadetan.
Horma-irudiak, erakusleihoak, azoketako standak eta beste sustapen-material eta espazio batzuk.
Erabiltzen diren materialen ezaugarriak: paperak, plastikoak, lonak, luma kartoiak eta beste
batzuk.
Prozesuko eragiketak: refilatzea, formateatzea, kolatzea eta itsastea.
Produktu ploteatuak kontrakolatzea eta itsastea azalera zurrun desberdinen gainean.
Soldatzeko, errematxatzeko eta termozigilatzeko metodoak. Elkarreraginak inplikatuta dauden
materialekin.
Arretazko neurriak. Hutsegite eta gorabehera arruntak.
Segurtasuneko, osasuneko eta ingurumenaren babeseko arauak, gigantografiako produktuak
manipulatzeko eragiketetan. Arrisku espezifikoak eta inplikatuta dauden faktoreak. Prebentzioneurriak. Ekipamenduen segurtasun-sistemak. Norbera babesteko ekipamenduak.
5.- Instalazio, makina eta erremintak prest jartzea
Mantentze-planak.
Mantentzeko, garbitzeko eta koipeztatzeko prozedurak.
Makinetan mantendu eta garbitu ahal diren elementuak.
Makina eta ekipamendu grafikoen egoera-fitxak. Hutsuneak identifikatzea. Erreminten eta
lanabesen egoera. Lortutako produktuen kalitatea.
Garbiketa-eragiketak. Eguneroko garbiketa. Aldizkako garbiketak.
Garbitzeko erreminta eta lanabesak: giltza finkoak, bihurkinak, oliontziak, koipeztatzaileak eta aire
konprimatuko haize-makinak.
Mantentze-lanetako eta garbiketako fitxak betetzea. Egindako eragiketak egiaztatzea.
Segurtasuneko, osasuneko eta ingurumenaren babeseko arauak, makina laguntzaileak eta
produktu grafikoak manipulatzeko ekipamenduak mantentzeko eragiketetan. Arrisku espezifikoak eta
inplikatuta dauden faktoreak. Prebentzio-neurriak. Ekipamenduen segurtasun-sistemak. Norbera
babesteko elementuak.
Hondakinen tratamendua, mantentze- eta garbiketa-eragiketetan.
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Lanbide-modulua: Bezeroentzako arreta
Kodea: 3005
Kurtsoa: 2
Iraupena: 72 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.-. Arreta egiten die balizko bezeroei, komunikazio-teknika batzuk eta besteak ezagutuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Balizko bezeroaren portaera aztertu du.
b) Jarrera eta solasa egoki moldatu ditu abiapuntuko egoerara.
c) Balizko bezeroari buruzko beharrezko informazioa lortu du.
d) Komunikazioa bultzatu du, teknika eta jarrera egokiak erabiliz haren garapenerako.
e) Solasaldian aritu da, formulak, merkataritzako hiztegia eta komunikazio-loturak erabilita
(argibideak eskatzea, informazioa eskatzea, norbaiti errepikatzeko eskatzea eta beste hainbat).
f) Erraz ebazteko moduko galdera bati erantzun dio, merkataritzako lexiko egokia erabiliz.
g) Aldez aurretik ezarritako gai bati buruz ahoz jardun du talde baten aurrean edo bi solaskidek
parte hartzen duten komunikazio-harreman batean.
h) Besteekiko jarrera adostaile eta sentibera izan du, tratuan gozo eta adeitsu agertuz.
i) Argi eman du informazioa, modu txukunean, egituratuan eta zehatzean.
2.- Zerbitzuaren aukeren berri ematen dio balizko bezeroari, ikuspuntu teknikotik arrazoituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Publiko mota desberdinak aztertu ditu.
b) Bezeroak eta hornitzaileak bereizi ditu, eta haiek publikotik oro har.
c) Merkataritzako komunikazioaren oinarrizko terminologia ezagutu du.
d) Informazioaren eta publizitatearen arteko bereizketa egin du.
e) Erantzunak egokitu ditu jendearen galderen arabera.
f) Bezeroari zerbitzuaren ezaugarrien berri eman dio, batez ere espero daitezkeen kalitateei
dagokienez.
g) Bezeroa aukera gomendagarrienaz aholkatu du, aukera bat baino gehiago daudenean, eta
bakoitzaren ezaugarriei eta akaberei buruzko informazioa eman dio.
h) Bezeroari eskatu dio egin duen hautaketaren berri emateko.
ditu.

3.- Egindako zerbitzuaren berri ematen dio balizko bezeroari, eta egindako eragiketak arrazoitzen
Ebaluazio-irizpideak:

dio.

a) Prozesatutako artikuluak eman dizkio bezeroari, eta haietan egindako zerbitzuen berri eman

b) Entregatutako artikuluetan egin beharreko eragiketak eta horretarako aurreikusitako denborak
modu egokian jakinarazi dizkio bezeroari.
c) Zerbitzuari edo produktuari buruz eman beharreko dokumentuak identifikatu ditu.
d) Lortutako akaberarekin bezeroa ados dagoen ala ez jakin du, eta adostasunik ez badu, haren
kexak modu egokian jaso ditu.
e) Txukuntasuna eta zuzentasuna baloratu ditu, hala janzkeran nola gorputz-irudian,
bezeroentzako arretarako funtsezko elementutzat jo ditu eta.
f) Bezeroarekiko errespetua gorde du une oro.
g) Bezeroaren leialtasuna lortzen saiatu da, lan ona eginez.
h) Bermealdia zehaztu du, baita hari lotutako legezko betebeharrak ere.
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4.- Balizko bezeroen erreklamazioak entzuten ditu, eta jarduketa-protokoloa ezagutzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bezeroari hainbat aukera eman dizkio erraz konpon daitezkeen erreklamazioetarako, eta argi
azaldu dizkio egin beharreko lanen denbora eta baldintzak, baita zenbateko aukera dagoen ere
espero den aldaketa lortzeko.
b) Indarrean dauden legeek azpimarratzen dituzten alderdi garrantzitsuenak azaldu ditu,
erreklamazioei dagokienez.
c) Behar besteko informazioa eta dokumentazioa eman dizkio bezeroari, idatzizko erreklamazioa
aurkez dezan, halakorik behar badu.
d) Bezeroak erreklamazioa egiteko aurkeztutako formularioak jaso ditu.
e) Erreklamazio-orri bat bete du.
f) Informazioa konpartitu du lantaldearekin.
B) Edukiak:
1.- Bezeroentzako arreta
Komunikazio-prozesua. Esku hartzen duten agenteak eta elementuak. Bezeroekin komunikatzeko
kanalak.
Komunikatzeko oztopoak eta zailtasunak.
Ahozko komunikazioa: ahozko mezuak igortzea eta jasotzea.
Motibazioa, frustrazioa eta babes-mekanismoak. Komunikazio ez-ahozkoa.
Enpatia eta harmena.
2.- Produktu eta zerbitzuen salmenta
Saltzaile profesionalaren jarduera.
Produktu eta zerbitzuen ezaugarriak azaltzea. Produktua aurkeztea eta erakustea.
Saltzailea. Ezaugarriak, funtzioak eta jarrerak. Salmentarako eta haren garapenerako kualitateak
eta gaitasunak.
Saltzaile profesionala: jarduketa eredua. Bezeroekiko harremana. Bezeroaren objekzioak.
Salmenta-teknikak.
Saldu ondoko zerbitzuak.
Txikizkako Merkataritza Antolatzeko Legearen oinarrizko alderdiak.
3.- Bezeroarentzako informazioa
Eginkizunak, helburuak eta bezeroen eta profesionalaren arteko harremana.
Bezero motak eta haien harremana zerbitzugintzarekin.
Bana-banako arreta, konfiantzaren oinarri gisa, zerbitzua eskaintzerakoan.
Bezeroaren beharrak eta gustuak, bai eta haiek asetzeko irizpideak ere.
Bezeroak leial egitea.
Bezeroen objekzioak eta eurak nola tratatu.
Jasotako artikulua sailkatu ahal izateko identifikatu behar diren funtsezko parametroak. Haiek
jasotzeko teknikak.
Zerbitzuak emateari lotutako oinarrizko dokumentazioa.
4.- Erreklamazioen tratamendua
Erreklamazioen aurrean jarduteko erabiltzen diren teknikak. Erreklamazioak kudeatzea.
Konpontzeko aukerak. Erreklamazioaren testuingurua osatzen duten elementu formalak.
Erreklamazio batean beharrezkoak diren dokumentuak edo frogak. Erreklamazioak biltzeko
prozedura.
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Erreklamazioak kudeatzeko tresna informatikoak erabiltzea.
Lanbide-modulua: Inprimaketa, arte grafikoetako prozesuetan
Kodea: E530
Kurtsoa: 2
Iraupena: 96 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Inprimaketa-makina batzuk eta besteak identifikatzen ditu, osagaiak aztertzen ditu eta
inprimatu beharreko euskarriaren tartea erregulatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Inprimaketa-makina desberdinak identifikatu ditu.
b) Inprimaketa-makinak osatzen dituzten atalak eta haien funtzioak aztertu ditu.
c) Euskarriaren erregulazioa aplikatu du (papera, bobina, plastikoa, PVC, beste batzuk).
d) Inprimaketa-makinetan elikatze-elementuak doitu ditu.
e) Euskarrirako aurre-erregistroa eta erregistroa egin ditu, inprimaketa-makinen mekanismoak
erregulatuz.
f) Inprimaketa-makinen irteerako sistemaren elementuak doitu ditu.
2.- Forma inprimatzailea prestatzen eta erregulatzen du, eta muntaketaren parametroak
identifikatzen ditu inprimakiaren ezaugarrien arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Inprimaketa grafikoko makinen forma inprimatzaile batzuk eta besteak (xafla, pantaila,
zilindroa, klitxea, polimeroa) prestatu ditu.
b) Forma inprimatzaile batzuk eta besteak egokiak diren zilindro eta mekanismoen gainean
instalatu eta finkatu ditu, gerora makinetan inprimatzeko.
c) Inprimaketa grafikoko makinen forma inprimatzaile batzuk eta besteak desmuntatu ditu.
d) Forma inprimatzaileak garbitzeko eta kontserbatzeko prozesuak egin ditu
3.- Inprimaketa grafikoko makinen inprimaketa-gorputzak eta elementu mekanikoak erregulatzen
ditu, erregistro eta intonaziorako, eta horretarako, lanaren ezaugarri teknikoak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Makinen inprimaketa-gorputzak erregulatu ditu, beharrezko koloreak lortzeko, eta inprimaketasekuentziazio egokia erabili du.
b) Makinen mekanismo batzuetan eta besteetan inprimaketako presioa kalkulatu du, inprimatuko
den euskarriari dagokionez.
c) Inprimakian hari-kontagailuaren bidez identifikatu eta zuzendu du koloreen arteko erregistro
perfektua, alboko, zirkunferentziako eta ardatzeko erregistroen bitartez.
d) Tintak prestatu ditu beharrezkoa den tinta-kargaren erregulazioa aplikatzeko, lanaren ezaugarri
teknikoen arabera.
4.- Inprimaki grafikoen tirada egiten du makina batzuetarako eta besteetarako lan-aginduan
bildutako zehaztapen teknikoak aztertuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egingo den tiradaren ezaugarri teknikoak (tonalitateak, tintak, inprimaketa-segida eta
kolorearen kontrol-tolerantziak) egiaztatu ditu.
b) Tonu-aldaketak aztertu ditu kontrol-gailuak erabiliz: dentsitometroa eta espektofotometroa.

2016/3546 (1178/89)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

c) Finkatutako maiztasunarekin, tiradako paper-orrien laginketa egin du, inprimaketa-sistemaren
arabera.
d) Inprimaketaren akatsak eta haien arrazoiak eta konponbideak identifikatu ditu.
e) Inprimaki grafikoak produzitu ditu, haien inprimaketa-sistemaren arabera.
5.- Inprimaketa grafikoko makinen garbiketa eta prebentzio-mantentzea egiten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Forma inprimatzaileak garbitu ditu tinta-kantitatearen transmisioa bermatzeko.
b) Makinen elementuak garbitu ditu, eta produkzio-prozesuaren faseetarako garbiketako
disolbagarri egokienak identifikatu ditu.
c) Engranajeak lubrifikatu ditu, eta sistema hidraulikoak eta presio-aireko zirkuituak aztertu ditu,
makinaren prebentzioko mantentze-eskuliburua betez.
d) Inprimaketa-makinaren segurtasun-gailuak aurkitu ditu eta ondo funtzionatzen dutela egiaztatu
du.
6.- Laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumena babesteko arauak ezartzen ditu, eta,
horretarako, bere lanbide-jarduerari lotutako arriskuak eta haiei aurrea hartzeko neurriak eta
ekipamenduak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Inprimaketa-makinak prestatzen eta erregulatzen erabilitako materialak, erremintak, tresnak eta
makinak manipulatzearen ondoriozko arriskuak eta arriskugarritasun-maila identifikatu ditu.
b) Inprimaketa-makinak prestatzen eta erregulatzen ingurune seguruak lortzeko beharrezko
neurriak ezarri ditu.
c) Inprimaketa-makinen prestaketa eta erregulazioko prozesuan, arriskuen prebentzioko eta
segurtasuneko, eta ingurumenaren babeseko neurriak eta arauak aplikatu ditu.
d) Inprimaketa-makinak prestatzeko, erregulatzeko eta produzitzeko eragiketak gauzatzen erabili
behar dituen bakarkako eta taldekako babesteko eta segurtasuneko neurriak zehaztu ditu.
B) Edukiak:
1.- Euskarriaren ibiltartea erregulatzea inprimaketa-sistema batzuetan eta besteetan
Inprimaketa-makinak sailkatzea.
Inprimaketa-makinak osatzen dituzten atalak eta haien funtzioa.
Elikatze-mekanismoen elementu eta funtzioak, euskarriaren erregistroa, garraioa eta irteera.
Elementuen erregulazioa.
Arazoak papera makinan pasatzean.
2.- Inprimaketa-makinetan forma inprimatzaileak prestatzea
Forma inprimatzaileen tipologia (xafla, pantaila, zilindroa, klitxea, polimeroa, beste batzuk).
Prestaketako eta mantentze-lanetako prozesua.
Forma inprimatzailea inprimaketa-makinan: instalatzea, finkatzea eta desmuntatzea.
3.- Inprimaketa-gorputzak erregulatzea eta prestatzea.
Inprimaketa-gorputzak: motak eta erregulazioa.
Inprimaketa-presioa doitzea inprimaketa-makinetan.
Erregistroa eta intonazioa inprimaketa-sistemetan.
Inprimaketako tintak: sailkapena eta egokitzapena.
Tintak prestatzea.
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4.- Tirada egitea
Tiradaren ezaugarri teknikoak, inprimaketako prozesu batzuen eta besteen arabera.
Laginketa-maiztasuna.
Kalitatearen kontrola: parametroak eta kontrol-balioak.
Tirada egin bitartean gertatzen ditu arazoak eta haien konponbidea.
Gorabeheren partea.
5.- Inprimaketa-makinak garbitzea eta prebentzio-mantentzea egitea
Garbiketako produktuak eta haiek aplikatzeko modua.
Ordena eta garbitasun arauak, inprimaketa-prozesu bakoitzean.
Mantentze-lan prebentiboa inprimaketa-makinetan.
Segurtasun-gailuen funtzionamendu egokia kontrolatzea.
6.- Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak aplikatzea
Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko araudia, inprimaketa-prozesu
bakoitzean.
Ingurumen-babesaren kudeaketa.
Sortutako hondakinak tratatzea.
Lanbide-modulua: Testuaren eta irudien tratamendua, maketaziorako
Kodea: E531
Kurtsoa: 2
Iraupena: 72 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Testuak eta irudiak digitalizatzen ditu eskanerra eta software espezifikoa erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jasotako jatorrizkoak identifikatu eta aztertu ditu.
b) Testuak eta irudiak digitalizatzeko hardwarea eta softwarea identifikatu ditu.
c) Eskaneaketa egin du bereizmen, kontraste, modu, tamaina eta fokuratze parametroak
aplikatuz, eta irteerako zehaztapenetara egokitu ditu.
d) Dokumentu digitalizatuen akatsak zuzendu ditu.
e) Testu- eta irudi-fitxategi digitalak sortu ditu ondorengo produkzio-prozesuaren finkatutako
ezaugarrietara egokitutako formatuan.
2.- Testuz osatutako dokumentu digitalak lantzen ditu, eta, horretarako, testu-tratamenduko
tresna, estilo eta motak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Prozedurako egokiak diren aplikazio informatikoen bitartez, testuan gorputza, iturria, seriea,
lerroartea, koska eta lerrokadurak aplikatu ditu.
b) Jasotako zehaztapenetarako eta orrialdearen egitura estetikorako egokiak diren estilo-orriak
aplikatu ditu.
c) Kolore-moduen ezaugarriak aztertu ditu, eta testuari kolore normalizatuak eta deskribatutako
kolore pertsonalizatuak aplikatu dizkio, lanaren beharrizanen arabera.
d) Lana eraginkortasun handiagoarekin egiteko eskatutako estilo tipografikoak inportatu eta
esportatu ditu.
e) Testuak izan ditzakeen irteerako eta egiturako akatsak zuzendu ditu.
f) Fitxategi digitala sortu du, eta ondorengo prozesuetarako baldintza teknikoak aplikatu ditu.
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3.- Irudi digitala tratatzen du amaierako produktuaren beharren arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Produkzio-prozesua kontuan hartuta, irudi digitaletan beharrezkoak ziren koloreen zuzenketak
egin ditu.
b) Tresna egokiak erabiliz, akatsak, lohitasunak eta nahi ez diren elementuak ezabatu ditu.
c) Produkzio-prozesuaren beharrak aztertu ditu eta emaitzazko irudi digitala formatu egokienean
gorde du.
d) Fitxategia produktu grafikoaren ezaugarri teknikoetara eta aukeratutako erreprodukziosistemara behar bezala egokitu du.
4.- Testuaren eta irudiaren kalitatea egokitzen du, eta, horretarako, inprimatze-sistema
identifikatzen du eta inprimaketa-prozesurako egokiak diren kontrol-parametroak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Tratatutako irudi-fitxategia dokumentura inportatu du.
b) Irudi eta testuzko produktu grafikoa kolore egokira bihurtu du, inprimaketa-sistemaren arabera.
c) Motelduetan lineatura- eta bereizmen-balioak definitu ditu behar bezala erreproduzitzeko.
d) Kolorearen gehieneko eta gutxieneko ehunekoak zehaztu ditu.
e) Puntua handitzeko konpentsazio-balioa zehaztu du.
f) Irudiak zuzen erreproduzitzeko koloreak bereiztean tinta beltzaren eraketa aldatu du.
g) Produktu grafikoa erreproduzitzeko eskakizunetara ondoen egokitzen den proba-sistema eta
euskarriak aukeratu ditu.
B) Edukiak:
1.- Testu eta irudi dokumentuak digitalizatzea
Jatorrizkoak: sailkapena, ezaugarriak eta entregatzeko zehaztapenak.
Digitalizazio-ekipamenduak: motak eta ezaugarriak.
Testuak eta irudiak digitalizatu eta tratatzeko softwarea.
Prebentzioa eta segurtasuna lanpostuan. Informatikako ergonomia-araudia. Segurtasun-araudia
lan-ingurunean. Bistaratze-pantailetarako segurtasuna.
2.- Testuen tratamendu digitala
Jarraibide tipografikoak. Testuen markaketa.
Tipografiak. Familiak. Serieak. Estiloak. Erabilerak.
Tipometria eta neurri-unitateak.
Testu-zuriuneak: prosa, tartea, lerroartea, mehelina eta karaktere-tartea. Lerrokadurak. Paragrafo
motak. Koska.
Lerro-luzera. Gorputz-erlazioa.
Testuen hierarkizazioa: tituluen konposizioa, azpitituluak.
Iturri digitalak: TrueType, PostScript, OpenType. Ezaugarriak. Iturri-kudeatzaileak.
Irakurgarritasuna.
Konposizio-arauak: estiloak, laburtzapenak, atalak, puntuazio-zeinuak.
Kolorea testu-tratamenduaren aplikazioetan.
Formatuak, maketazio eta orrikatzeko aplikazioen arabera.
3.- Irudi digitalaren tratamendua eta ukitua.
Irudi digitalaren ezaugarriak.
Argazki-irudiaren eta irudi bektorialaren arteko aldeak.
Irudien tratamenduko aplikazio informatikoetan kolore-doikuntzak.
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Erreprodukzio-eskalak: handitze- eta murrizte-faktorea. Bereizmen-kalkuluak.
Kolorea zuzentzeko teknika eta erremintak: irudiaren maila eta kurbak. Distira eta kontrastea.
Tonua eta asetasuna. Kolorearen desbideratzeak: aldaketa kromatikoak, grisen oreka eta koloreoreka. Irudia fokuratzea.
Argazki-ukituetarako teknika eta erremintak: hautaketak, marrazki eta pintura erremintak,
klonatzeko tanpoia, gainesposizioa eta azpiesposizioa, maskarak, geruzak, trazadurak eta iragazkiak.
4.- Produktu grafikoaren irteeraren doikuntza
Bilbeen ezaugarriak. Bilbatze digitala.
RGBtik CMYKra bihurtzea: kolore-estandarrak.
Kolorea murrizteko teknikak.
Irteerako parametroak: trappinga, koskatzeak eta kolore-bereizketak.
Inprimatzeko fitxategiak sortzea.
Filmazio-bereizmenaren, lineaturaren eta tonuen arteko erlazioa.
Kolore-kurbak irudien erreprodukzioan.
Irudiaren sarrera- eta irteera-aldagaiak.
Proba digital motak. Irteerako bereizmena.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak I.
Kodea: 3009
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problema errazak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna
eta autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi errazak proposatu ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik bildutako
zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesiak aztertu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats eman dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta frogen bidez defendatu du bere jarrera
hori.
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta gatazkak konpontzeko trebetasunak badituela
azaldu du.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
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2.- Gidoi bati jarraikiz, ikerketa eta laborategiko praktika errazak egiten ditu; horretarako, hainbat
teknika aplikatzen ditu, materiala behar bezala erabili, magnitude egokiak neurtu, eta emaitzak
interpretatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko oinarrizko materialaren zerrenda egin du, izan ditzakeen aplikazioak ere jasota.
b) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
c) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitatetan adierazi.
d) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
e) Egin behar duen teknika esperimental bakoitzean, kontuan izan ditu higiene- eta segurtasunbaldintzak.
f) Lan esperimentalean segurtasunaren oinarrizko arauak onartu eta bete ditu, eta erabili dituen
tresnak eta materiala zaindu ditu.
g) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
h) Hipotesiak aztertu ditu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
i) Metodo eta prozedura esperimental erraz eta askotarikoak planifikatu ditu hipotesia
gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
j) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
k) Antolatu eta interpretatu egin ditu datu esperimentalak, hainbat baliabideren laguntzarekin.
l) Azalpen arrazoituak eman ditu, hipotesia berresteko edo gezurtatzeko asmoz.
m) Ikerketaren emaitzen berri eman du, eta txostenak egin ditu hainbat baliabide eta euskarri
analogiko eta/edo digital baliatuta.
n) Lan zientifikoa antolatu du, ordenari eta zehaztasunari eutsita.
ñ) Informazioa hainbat formatutan bilatu, kontsultatu eta erabili du.
o) Egoki erabili du hiztegi zientifikoa.
3.- Materiak naturan izaten dituen forma guztiak aintzat hartuta, materiaren funtsezko
propietateak identifikatzen eta deskribatzen ditu, magnitude fisikoak eta oinarrizko unitateak sistema
metriko hamartarrean erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren propietateak deskribatu ditu.
b) Luzeraren, masaren eta edukieraren unitate-aldaketak egin ditu.
c) Bolumenaren eta edukieraren unitateen arteko baliokidetasuna identifikatu du.
d) Eguneroko egoeretan neurketak egin ditu, eta notazio zientifikoaren bitartez adierazi du
emaitza, Nazioarteko Sistemako unitateetan.
e) Materiaren propietate orokorrak eta propietate bereziak bereizi ditu, eta propietate berezien
bitartez substantziak identifikatu ditu.
f) Materiak izan ditzakeen agregazio-egoerak identifikatu ditu.
g) Materiaren egoera-aldaketak identifikatu eta izendatu ditu.
h) Eredu zinetiko-molekularra erabili du egoera-aldaketak azaltzeko.
i) Substantzia baten agregazio-egoerak zeintzuk diren bereizi du, fusio- eta irakite-tenperatura
jakinda.
j) Irakitearen eta lurrunketaren arteko aldeak zehaztu ditu, adibide errazen bitartez.
4.- Nahaste sinpleen osagaiak bereizteko metodo egokiena erabiltzen du, nahastearen oinarrian
dagoen prozesu fisiko edo kimikoarekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adibide errazen bitartez, sistema material homogeneoak eta heterogeneoak identifikatu ditu.
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b) Substantzia puruak eta nahasteak zer diren identifikatu eta deskribatu du.
c) Substantzia puruen eta nahasteen arteko desberdintasun nagusiak zeintzuk diren adierazi du.
d) Prozesu fisikoak eta kimikoak bereizi ditu.
e) Substantzien zerrenda batetik, nahasteak, substantzia sinpleak eta konposatuak hautatu ditu.
f) Nahasteak bereizteko metodo errazak aplikatu ditu modu praktikoan.
g) Lanbideekin lotura duten materialen oinarrizko ezaugarri orokorrak deskribatu ditu, IKTak
erabilita.
h) Talde-lanaren aldeko jarrera agertu du.
5.- Ohartzen da energia dagoela prozesu naturaletan, eta bizitza errealeko fenomeno errazak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketak egiteko ahalmenarekin lotu du energiaren kontzeptua.
b) Energiaren esku-hartze agerikoa duten eguneroko bizitzako egoerak identifikatu ditu.
c) Organismoari eta bizitzari eustearekin lotutako prozesuen artetik, energiak egiteko
garrantzitsua betetzen duen prozesuak deskribatu ditu.
d) Energia magnitudetzat definitu du, eta badaki energia neurtzeko zer unitate erabiltzen diren.
e) Energiaren unitate-aldaketak aplikatu ditu.
f) Beroa eta tenperatura bereizi ditu.
g) Eguneroko fenomenoetan agerian geratzen diren energia motak identifikatu ditu.
h) Energiaren kontserbazioa azaldu du, hainbat sistematan.
i) Askotariko energia-iturriak azaldu ditu.
j) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen taldeak finkatu ditu.
k) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen abantailak eta eragozpenak (lortzeko modua,
garraioa, erabilera) azaldu ditu, IKTak erabilita.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko energia-iturriak zeintzuk diren aztertu du, eta lanbide-profilarekin
lotura dutenak aipatu ditu.
6.- Osasuna eta gaixotasuna bereizten ditu, eta osasunarekin lotutako arrisku-egoerak
identifikatzen; horretarako, giza gorputzari buruzko jakintza baliatzen du, eta gure bizimoduaren
ohiturak gaixotasun ohikoenekin lotzen, gaixotasun horien aurkako oinarrizko defentsa-printzipioak
aipatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsonentzako osasun- eta gaixotasun-egoerak identifikatu ditu.
b) Herritarren gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso ohikoenak identifikatu eta sailkatu ditu, eta
gaixotasun horien kausak, agente eragileak, prebentzioa eta tratamenduak aipatu ditu.
c) Immunitate-sistemaren oinarrizko funtzionamendua azaldu du, eta txertatzea gaixotasunen
prebentziorako ekarpen biomedikoa dela balioetsi du.
d) Aintzat hartu du txertatze-kanpainak garrantzitsuak direla gaixotasun infekziosoen
prebentzioan.
e) Zer organo mota ematen diren deskribatu du, bai eta transplanteetan izaten diren arazoak ere.
f) Higiene pertsonaleko, zaintzako eta atseden hartzeko oinarrizko ohiturak egokiak direla onartu
eta justifikatu du.
g) Dagokion lanbide-ingurune hurbilenekoarekin lotutako osasunarekiko arrisku-egoerak
identifikatu ditu.
h) Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren oinarrizko funtzionamendua nolakoa den eta zer
aukera eskaintzen dituen ikertu du Internet bidez.
7.- Jabetzen da garrantzitsua dela prebentzio-ohiturak eta bizimodu osasungarriko ohiturak
hartzea, nutrizioan inplikatuta dauden gailu eta sistemei dagokienez; oinarrizko egitura anatomikoak
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dagozkien funtzioekin lotzen ditu, eta eremu pertsonaleko eta sozialeko egoera praktikoak ikertzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta gailuen oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu
ditu grafiko eta eskema analogiko eta digitaletan.
b) Nutrizio-sistemen eta -gailuen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
ohikoenak identifikatu ditu.
d) Ikasgelan, laborategian eta Interneten ikerketak egin ditu elikagaietan dauden mantenugaiei
buruz eta elikadura orekatu eta osasungarria izateak duen garrantziari buruz.
e) Bere jakintza aplikatu du, dieta pertsonalak egiteko, eta ongizatea lortzearekin eta nutrizioohitura osasungarriak hartzearekin lotutako ondorioak atera ditu.
8.- Badaki zeinen garrantzitsua den ohitura eta bizimodu osasungarriak izatea gizakien harreman
eta ugalketako prozesuei begira, eta, horretarako, giza anatomiaren eta funtzionamenduaren
oinarrizko alderdiak zeintzuk diren ikasteaz gain, egoera praktikoak aztertzen ditu, ingurune hurbilean
kokatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza ugalketa- eta nerbio-sistemaren oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu ditu grafiko eta
eskema analogiko eta digitaletan.
b) Erlazio- eta ugalketa-sistemen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Substantzia adiktiboek eta, bereziki, nerabezaroan arrisku handienekoak direnek (tabakoa,
alkohola, kanabisa...) gorputzean eragiten dituzten efektu nagusiak zeintzuk diren ikertu du
laborategian, ikasgelan eta Internet bidez; jabetu da zeintzuk diren osasun-arriskua dakarten egoerak
eta jokabideak, eta konturatu da substantzia horiek kontsumitzea arriskutsua dela.
d) Higienezko eta sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitzeko ohiturak identifikatu ditu, eta
norberaren ongizatea zein osasun kolektiboa sustatzeko ondorioak atera ditu.
e) Metodo antikontzeptiboak alderatu ditu, eta aintzat hartu du zeinen garrantzitsuak diren sexutransmisioko gaixotasunen prebentzioan.
f) Norberaren eta ingurukoen sexualitatea onartu du, eta sexu-nortasun guztiak errespetatu.
g) Lagundutako ugalketa-tekniken eta in vitro ernalketaren bitartez gizarteari eragindako onurak
argudiatu ditu.
9.- Hainbat zenbaki mota dituzten askotariko problemak ebazten ditu, eta, kalkulatzeko modu
egokiena aplikatzeaz gain, emaitza testuingurura egokitzen ote den balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili dituen zenbaki motak identifikatu ditu.
b) Kalkuluak ongi egin ditu, buruz edo algoritmo bidez, arkatzez eta kalkulagailua (fisikoa edo
informatikoa) erabilita.
c) Berretzaile natural eta osoa duten berreturak egin ditu, eta dagozkion propietateak erabili ditu.
d) Notazio zientifikoa erabili du, eta zenbaki oso handi edo oso txikiekin kalkuluak egin ditu.
e) Zenbakizko zuzenaren gainean irudikatu ditu zenbaki errealak.
f) Proportzioa adierazpen matematikotzat identifikatu du.
g) Magnitudeak alderatu ditu, eta haien proportzionaltasun mota ezarri du.
h) Hiruko erregela erabili du problemak ebazteko.
i) Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalak identifikatu ditu.
j) Interes bakuna eta konposatua aplikatu du eguneroko jardueretan.
k) Eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat problema ebatzi ditu.
l) Proportzionaltasun-problemak ebatzi ditu.
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10.- Neurriei buruzko problemak ebatzi, dagozkion jakintzak baliatu eta lortutako emaitzak
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Neurketak egin ditu zuzenean.
b) Sistema metriko hamartarraren oinarrizko unitateak eta unitate eratorriak ezagutu eta erabili
c) Angeluak neurtzeari buruzko problema geometrikoak ebatzi ditu.
d) Denbora neurtzeari buruzko problemak ebatzi ditu.
e) Zeharkako metodoen bidez neurtzeko problemak ebatzi ditu.
f) Pitagorasen Teorema aplikatu du hainbat testuingurutan.
g) Irudi lauen azalera kalkulatu du, irudi horiek beste irudi sinpleago batzuetan deskonposatuta.
h) Gorputz sinpleen bolumenak kalkulatu ditu.

11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, adierazpen aljebraiko errazak erabiltzen ditu,
ebazpen-metodo egokienak aplikatu eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak.
b) Adierazpen aljebraiko errazak sinplifikatu ditu.
c) Lehen mailako ekuazio errazak ebatzi ditu.
d) Problemak ebatzi ditu hizkuntza aljebraikoaren bidez.
e) Emaitzak problemaren testuinguruan interpretatu ditu; prozesua azaldu du, eta koherentea ote
den balioetsi.
f) Software egokia baliatu du, kalkulu aljebraikoak egin ditu eta ekuazio errazak ebatzi ditu.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: Antolaketa. Materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko material errazak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko eta txostenak aurkezteko estrategia, jarraibide eta
irizpideak.
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3.- Materiaren formak:
Materia. Materiaren ezaugarri orokorrak. Masa eta bolumena.
Gorputz baten masa eta bolumena neurtzea. Masaren eta edukieraren unitateak. Luzeraunitateak. Nazioarteko Unitate Sistema.
Materiaren ezaugarri bereziak.
Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Materiaren egoera-aldaketak.
Materiaren izaera korpuskularra. Eredu zinetiko-molekularra.
4.- Substantziak bereiztea
Sistema material homogeneoak eta heterogeneoak.
Sistema bereziki interesgarriak: uretako disoluzioak.
Substantziak bereizteko oinarrizko teknikak.
Substantzia puruen eta nahasketen arteko aldea.
Substantzia puruen sailkapena. Substantzia sinpleak eta konposatuak.
Lanbide-profilari lotutako materialak.
5.- Energia prozesu naturaletan
Energiaren adierazpenak naturan.
Energia eguneroko bizitzan.
Energia, beroa eta tenperatura. Unitateak.
Energia motak.
Energiaren transformazioa eta kontserbazioa.
Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak.
Energiaren erabilera eta kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan: lanbide-profilarekiko lotura.
6.- Osasuna eta gaixotasuna
Osasuna eta gaixotasuna. Osasunaren alorreko faktore determinatzaileak. Gaixotasun
infekziosoak eta ez-infekziosoak.
Higienea eta gaixotasunen prebentzioa. Norberaren baitan eta laneko eremuetan ohitura
osasungarriak izatea zeinen garrantzitsua den balioestea.
Sistema immunitarioa. Txertoak. Zelulak, odola eta organoak transplantatzea eta ematea.
Norberaren eta besteren gorputza onartzea, mugak muga eta aukerak aukera.
Osakidetza Euskal Osasun Sistemari buruzko oinarriko ideiak.
7.- Giza nutrizioa
Nutrizio-prozesuan inplikatutako sistema eta gailuen oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren
ikuspegi orokorra.
Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
nagusiak.
Elikagaiak eta mantenugaiak. Dieta orekatua. Elikadura-portaeraren arazoak. Nutrizioarekin
lotutako higienea, prebentzioa eta bizimodu osasungarriak.
8.- Giza erlazioa eta ugalketa
Nerbio-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Drogak eta substantzia adiktiboak. Eragiten dituzten efektu nagusiak eta arazoak. Prebentzioa eta
eragina gizarte-ingurunean.
Giza ugalketa-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Osasuna eta higiene sexuala. Metodo antikontzeptiboak. Sexu-transmisiozko gaixotasunak.
Prebentzioa.
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Giza sexu-erantzuna: afektibitatea, sentsibilitatea eta komunikazioa. Sexualitatearen eta
ugalketaren arteko aldea.
9.- Eragiketak zenbakiekin
Zenbaki motak ezagutzea eta bereiztea. Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea.
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketarako ohiko algoritmoak erabiltzea.
Eragiketen eta parentesiak erabiltzeko arauen hierarkia eta propietateak, zenbaki oso, hamartar
eta zatiki errazekin eginiko kalkulu idatzietan.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko,
tresna horiek erabiltzea komeni ote den erabakita, egin beharreko kalkuluen konplexutasunaren eta
emaitzetan behar den zehaztasun-mailaren arabera.
Problemak ebaztea, zenbaki oso, hamartar eta zatikiekin eragiketak egin behar direla.
Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalen egoera errealak
identifikatzea. Proportzionaltasunarekin lotutako arazoak.
Ehunekoak. Ehunekoen problemak.
10.- Neurria
Magnitudeak neurtzea. Neurri-unitateak. Neurtzeko tresnak.
Sistema metriko hamartarra (SMH)
Angeluak neurtzea.
Denbora neurtzea.
Gutxi gorabeherako neurriak. Neurrien estimazioa.
Errore-marjina.
Zeharkako neurketak. Pitagorasen teorema.
Figuren azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak.
11.- Hizkuntza aljebraikoa
Ahozko hizkuntzako egoerak hizkuntza aljebraikora eramatea.
Adierazpen aljebraiko errazak dituzten eragiketak.
Ezezagun bat duten lehen mailako ekuazioak ebaztea.
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen bidez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea I.
Kodea: 3011
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa interpretatzen du, bai eta paisaia
naturalarekin zer nolako lotura izan zuten ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen giza taldeek eta lehen gizarteek paisaia naturalean izandako eragina identifikatu du.
b) Historiaurreko giza taldeen kokapena, joan-etorriak eta ingurunerako egokitzapena azaldu ditu.
c) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa balioetsi du, bai eta paisaia
naturalekin zer nolako lotura izan zuten ere.
d) Antzinaroko gizarte garrantzitsuenetako zenbaiten oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteek Iberiar Penintsulan utzitako aztarna materialak
identifikatu ditu.
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2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa osatzen duten elementuak aintzat hartu eta
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinaroko lehen zibilizazioek mendebaldeko zibilizazioari egindako ekarpen
garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
b) Lehen zibilizazio hiritarren bereizgarri garrantzitsuenak identifikatu ditu.
c) Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak balioetsi eta errespetatu ditu.
d) Geure kultura- eta natura-ondarearen aberastasuna eta aniztasuna balioetsi, errespetatu eta
gozatu du.
e) Ikasi du zer egin hura kontserbatzeko eta hobetzeko.
3.- Lehen industria-eraldaketak gertatu arteko Europako espazioa eratzeko prozesua
interpretatzen du, eta prozesu horren ezaugarri garrantzitsuenak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinako mundutik Erdi Aroko mundura igarotzeko prozesua aztertu du, bai eta Europako
espazioaren bilakaera ere.
b) Amerikan inperio kolonialak eratzeak kultura autoktonoetan eta europarrean izan zituen
ondorioak balioetsi ditu.
c) Aro Modernoko monarkia absolutuaren eredu politikoa eta gizarte-eredua identifikatu ditu.
d) Aztergai dugun aldian Europako biztanlerian izandako eraldaketen oinarrizko adierazle
demografikoak aztertu ditu.
e) Arte-estilo nagusietako artelanak identifikatu ditu.
f) Tituluaren profilari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du.
4.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan baliatu ditu, ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak
eta oinarrizko hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo komunikabideetako ahozko testuen egitura aztertu du, eta haien ezaugarri
nagusiak identifikatu ditu.
b) Entzute aktiboa egin du, eta ahozko mezu baten zentzu orokorra eta eduki espezifikoak
identifikatu ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
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e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
6.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta
hautatutako testu laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egunero erabiltzen diren idatzizko testuen egitura aztertu du.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatu ditu, eta ateratako
ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Idatzizko testuak lantzeko jarraibide sistematikoak bete ditu; erabilera diskriminatzaileak
saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
g) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta testuinguruari egokitutako hiztegia erabili.
h) Testuak idazteko garaian gramatikaren eta ortografiaren arau nagusiak aplikatu ditu, testuak
zuzenak eta zehatzak izan daitezen.
i) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
7.- Literatura-testu adierazgarriak irakurtzen ditu, eta norberaren gustua eta irakurtzeko ohitura
eraikitzeko irizpide estetikoak sortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez.
b) Literatura-lanei buruzko informazioa biltzeko tresnak baliatu ditu.
c) Literatura-lan batetik modu positiboan eta negatiboan balioetsitako alderdiei buruzko iritzi
pertsonal arrazoituak adierazi ditu.
d) Obraren edukia bere bizipenekin erlazionatu du.
e) Literatura-testuak ulertzeko estrategiak aplikatu ditu, betiere literaturaren oinarrizko arrazoiak
eta gaiak aintzat hartuta.
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta oinarrizko
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, zentzu orokorra eta ideia nagusiak identifikatu ditu, eta proposatutako
lanerako behar duen informazioa hautatu du.
b) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
c) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko oinarrizko estrategiak erabili ditu.
d) Hiztegi, esamolde eta esaldi errazak eta ohikoak erabili ditu, oinarrizko lokailuen bidez lotuta,
komunikazio-truke laburretan ongi moldatzeko moduan.
e) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu gai
ezagunei buruz, aurrez gidoia finkatu ondoren.
f) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
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g) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
h) Behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako oinarrizko arauak (kortesia-legeak, erregistroa,
hitzik gabeko hizkuntza edo bestelakoak) komunikazio-trukeetan.
9.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta, gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
b) Testuaren funtsezko ideiak eta komunikazio-asmoa identifikatu ditu.
c) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur eta errazak sortu ditu, ongi egituratuta eta autonomia nahikoaz.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu gelan landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabili ditu
informazioa bilatzeko, idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta
lankidetzan jarduteko.
j) Interesa adierazi du Ingelesa ikasteko eta komunikaziorako erabiltzeko.
k) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko, eleaniztun izatea zeinen
garrantzitsua den onartu du.
l) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Historiaurreko gizarteak eta haien natura-ingurunea
Paisaia naturalaren oinarrizko osagaiak eta faktoreak: klima, erliebea, hidrografia eta landaretza
naturala.
Historiaurreko taldeen ezaugarri orokorrak: nomadismotik sedentarismora.
Antzinaroko gizarte hiritarren oinarrizko ezaugarriak.
Grezia eta Erroma Iberiar Penintsulara iritsi eta bertan egon zirela adierazten duten adibideak.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa
Geure ondare historiko-artistikoaren eta naturalaren aberastasuna eta aniztasuna.
Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak.
Garai eta kultura desberdinetako zenbait arte-lanen oinarrizko analisiak egiteko jarraibideak.
3.- Europako espazioa eratzeko prozesua Erdi Aroan eta Aro Modernoan
Europaren bereizgarri nagusiak Erdi Arloan eta Aro Modernoan:
Erdi Aroko Europaren ezaugarri orokorrak.
Monarkia Absolutuetako Europaren ezaugarri orokorrak.
Amerika konkistatu eta kolonizatzearen alderdi garrantzitsuenak.
Biztanleria:
- Oinarrizko adierazle demografikoak.
- Zenbait erregimen demografikoren oinarrizko ezaugarriak.
- Biztanleria-grafikoak.
- Europako bilakaera demografikoaren ezaugarri garrantzitsuenak.
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4.- Gizarte-zientziak interpretatzeko oinarrizko prozedurak
Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak: idatzizko eta ahozko testuen ulermena,
berariazko hiztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz behar bezala adieraztea eta abar.
Denbora eta espazioa kokatzeko tresna errazak.
5.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Ahozko komunikazioaren hizkuntzaz kanpoko elementuak.
- Hizkuntzaren ahozko erabilera informal eta formalak.
- Komunikazio-testuinguruari egokitzea.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Gaur egungo gertakariei buruzko ahozko azalpen errazak.
- Ahozko aurkezpen errazak.
- Ikus-entzunezko baliabideak eta IKTak erabiltzea lagungarri.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Arau soziokomunikatiboak.
6.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Idatzizko testuak. Testu motak. Eguneroko bizitzari eta lanbideari dagozkien testuen ezaugarriak.
Irakurketa-estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testu-lokailu nagusiak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
Hainbat hiztegi erabiltzeko jarraibideak.
7.- Literatura-testuak irakurtzea
Literatura-pasarteak irakurtzeko jarraibideak.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura-generoen oinarrizko ezaugarriak estiloari eta gaiari dagokienez:
Narratiba.
Poesia.
Antzerkia.
8.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea.
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Atzerriko hizkuntzan ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa.
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak, bestelakoak.
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu laburrak ulertzea, hainbat euskarritan.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategien erabilera gidatua: aurrea hartzea, egiaztapena,
laguntza bisuala, bestelakoak.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
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Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesu gidatua: plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea eta
berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzeko prozesu gidatua, hainbat euskarritan.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
9.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea: aurrerapena,
egiaztapena, dedukzioa, zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, atzerriko
hizkuntzan idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen oinarrizko hizkuntzaelementuen erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta gidatua egitea: maiz agertzen den lexikoa,
egitura eta esamolde arruntak...
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero gehiago erabiltzea informazioa bilatzeko,
idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak II.
Kodeak: 3010
Kurtsoa: 2
Iraupena: 144 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problemak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna eta
autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesi guztiak aztertu ditu, eta azalpen arrazoituak eman ditu hipotesiak berresteko edo
gezurtatzeko asmoz.
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c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats egin dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta argudio eta frogen bidez defendatu du
jarrera hori .
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta erakutsi du badituela gatazkak konpontzeko
trebetasunak.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Ikerketak eta laborategiko praktikak egiten ditu; horretarako, metodologia zientifikoa aplikatu,
materiala behar bezala erabili, gauzatzeko modua balioetsi eta emaitzak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
b) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitateetan adierazi.
c) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
d) Lan esperimentalean segurtasunaren eta higienearen oinarrizko arauak onartu eta bete ditu,
eta erabili dituen tresnak eta materiala zaindu ditu.
e) Prozedura esperimental errazak planifikatu ditu hipotesia gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
f) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
g) Datu esperimentalak antolatu eta interpretatu egin ditu, hainbat baliabideren laguntzarekin.
h) Entseguen txostenak egin ditu, eta zer prozedura jarraitu duen, zer emaitza lortu duen eta
azkenean zer ondorio atera dituen adierazi du txosten horietan.
i) Hiztegi zientifikoa egoki erabili du laborategiko txostenetan.
3.- Prozesu biologikoetan eta industrian gertatzen diren erreakzio kimikoak zeintzuk diren
bereizten du; eguneroko bizitzan duten garrantzia argudiatzen du, eta gertatzen diren aldaketak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizi ditu, eguneroko bizitzako ekintzetan, substantzia berriak
sortu ote diren arabera.
b) Erreakzio kimiko errazetan erreaktiboak eta produktuak identifikatu ditu.
c) Eguneroko bizitzako, naturako eta industriako erreakzio kimiko garrantzitsuenak identifikatu
ditu.
d) Endotermiko eta exotermikoetan sailkatu ditu erreakzio kimikoak.
e) Hainbat erreakzio kimiko tipo bereizi ditu, hala nola errekuntza, oxidazioa, deskonposizioa,
neutralizazioa eta sintesia.
f) Erreakzio kimiko errazen osagaiak eta prozesua identifikatu ditu laborategian saiakuntzak
eginda.
g) Txostenak egin ditu formatu digitalean, lanbide-profilarekin lotura duten industriei buruz, eta
industria horietan gertatzen diren prozesuak deskribatu ditu sinpleki.
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4.- Elkarrekin lotzen ditu ohiko egoeretan sortzen diren indarrak eta indar horiek eragiten dituzten
efektuak, aintzat hartuta objektuen mugimenduan edo pausagunean lagungarri ote diren eta zer
magnitudek parte hartzen duten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eguneroko mugimenduak bereizi ditu, ibilbidearen eta bizkortasunaren arabera.
b) Egindako distantzia, abiadura eta denbora elkarren artean lotu ditu, eta magnitude horiek
Nazioarteko Sistemaren unitateetan adierazi ditu.
c) Mugimendu zuzen uniformea zehazten duten parametroak adierazpen grafikoen eta ekuazio
matematikoen bitartez lotu ditu.
d) Abiaduren kalkulu errazak egin ditu mugimendu uniformeetan.
e) Eguneroko bizitzako egoeretan esku hartzen duten indarrak identifikatu ditu, eta eragiten
dituzten efektuekin lotu ditu.
f) Egoera zehatzetan, indar baten eta indar horrek gorputz baten mugimendu-egoeraren
deformazioan edo aldaketan izaten duen efektuaren arteko lotura ezarri du.
g) Makina sinpleen baliagarritasuna onartu du; haien funtzionamendua interpretatu du, eta makina
horien efektuei dagozkien kalkulu errazak egin ditu.
h) Eguneroko bizitzako egoeretan marruskadura-indarren efektuak zeintzuk diren aztertu du.
i) Gorputzen pisua interpretatu du, eta badaki pisu horren erantzule grabitate-indarra dela.
j) Newton-en legeak eguneroko bizimoduko egoeretan aplikatu ditu.
5.- Energia elektrikoaren ekoizpenari, garraioari eta erabilerari dagozkion oinarrizko alderdiak
identifikatzen ditu, bai eta haren kontsumoan esku hartzen duten faktoreak ere; horretarako, gertatzen
diren aldaketak eta magnitude nahiz balio bereizgarriak deskribatzen ditu, eta elektrizitateak
zientziaren eta teknologiaren garapenean eta jendearen bizi-baldintzetan duen eragina balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren izaera elektrikoa azaldu du fenomeno elektrostatikoak agerian jartzen dituzten
eguneroko egoeretan.
b) Azaldu du eroale baten bitartez mugimenduan dauden kargak direla korronte elektrikoa, eta
magnitude garrantzitsuenen esanahia interpretatu du.
c) Eguneroko bizimoduan elektrizitatea kontsumitzean aintzat hartu beharreko oinarrizko
magnitude fisikoak identifikatu eta maneiatu ditu.
d) Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena aztertu ditu, eta haiek hobetzeko ildoak
ezarri ditu.
e) Energia elektrikoa sortzen denetik erabiltzailearengana iristen den arteko etapen oinarrizko
deskribapena egin du.
f) Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektrikoei buruzko informazioa bildu du, eta mota
bakoitzaren alde onak eta alde txarrak aztertu ditu.
g) Elektrizitateak zientziaren eta teknologiaren garapenari eta bizi-baldintzak hobetzeari zer
ekarpen egiten dizkien onartu du, bai eta zer arrisku dituen ere.
h) Energia nuklearra erabiltzearen alderdi positiboak eta negatiboak aztertu ditu. Isuri eta
hondakin nuklearrak.
6.- Kutsatzaile atmosferiko garrantzitsuenak kategorizatzen ditu, eta haien jatorriak identifikatzen
ditu; halaber, eragiten dituzten efektuekin lotzen ditu, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Atmosferak izaki bizidunak babesteko betetzen duen eginkizuna justifikatzen duten arrazoiak
identifikatu ditu, eta argudio errazekin justifikatu ditu.
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b) Kutsadura atmosferikoaren fenomenoak zeintzuk diren aztertu du, bai eta zein diren fenomeno
horien eragile garrantzitsuenak ere.
c) Euri azidoaren fenomenoari buruz ikertu du, fenomenoaren berehalako eta etorkizuneko
ondorioak zeintzuk diren ere ikasi du, nola saihets daitekeen kontuan izanik.
d) Berotegi-efektua bizia garatzeko zein garrantzitsua den deskribatu du, eta berotze globalaren
arazoa, arazoa zer arrazoik eragiten duten eta arazoa gutxitzeko neurriak azaldu ditu.
e) Ozono-geruzaren garrantzia deskribatu du, eta era errazean azaldu ditu arian-arian geruza hori
suntsitzearen ondoriozko arazoak.
7.- Uraren kutsatzaileak identifikatzen ditu, kutsatzaile horiek ingurumenean duten efektua
bakoitzaren arazketa-tratamenduarekin lotzen du, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planetan bizia izateko eta bizirauteko urak betetzen duen eginkizuna onartu eta balioetsi du.
b) Lurrean, oro har, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, baliabide hidrikoak nola banatzen
diren azaltzen duten diagramak eta eskemak interpretatu ditu, bai eta baliabide horiek biziarengan eta
gizakiongan duten eragina azaldu ere.
c) Ur geza modu jasangarrian kudeatzeak zer esan nahi duen azaldu du, eta kudeaketa horretan
lagunduko duten neurriak zerrendatu ditu.
d) Akuiferoak kutsatzeak izaki bizidunen populazioengan duen efektu kaltegarria identifikatu du.
e) Laborategian, hainbat jatorritako ur-laginen kutsatzaile posibleak identifikatu ditu.
f) Uraren kutsadurak eta ura arduragabe erabiltzaileak eragiten dituzten efektuak aztertu ditu.
8.- Lurreko gainazalaren erliebeak eta paisaiak eratzeko eta aldatzeko prozesuak sailkatzen ditu,
eta eragile geologikoen eta gizakion ekintzarekin lotzen ditu, prozesu horiek baldintzatzen dituen
aldetik; halaber, baliabide geologikoak eta lurzorua zaintzeko lagungarri diren neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erliebearen modelaketa baldintzatzen duten faktoreak (klima, arroka-materialen ezaugarriak,
eta beste) modelaketaren ondorio diren paisaia motekin lotu ditu.
b) Meteorizazioko, higadurako, garraioko eta sedimentazioko prozesuak bereizi ditu.
c) Kanpoko eragile geologiko garrantzitsuenak bereizi ditu, eta erliebea eratzeko prozesuekin zer
nolako lotura duten adierazi du.
d) Elkarrekin lotu ditu eragile geologiko nagusien ekintza eta paisaian eragiten dituzten zenbait
forma.
e) Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan eta
aldaketan zer garrantzi duten aztertu du.
f) Lurzorua kutsatzen duten faktore eta arrazoi nagusiak identifikatu ditu, eta lurzoruaren
kontserbazioa eta baliabide geologikoak egoki kudeatzea garrantzitsuak direla onartu du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko eta ingurune hurbileneko paisaia bereizgarriei buruzko ikerketa
egin du, eta paisaia horren modelatzea baldintzatu duten giza faktoreetako zenbait identifikatu ditu.
9.- Ingurumen-orekari laguntzen dio; horretarako, ingurumen-arazo nagusien arrazoiei eta
ondorioei buruzko argudioak ematen ditu, betiere garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, eta
ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko ekintzak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ingurumen-arazo garrantzitsuenak sailkatu ditu, dela oro har, dela Euskal Autonomia
Erkidegoan: baliabideak ahitzea eta gehiegi ustiatzea, kutsadura areagotzea, biodibertsitatea galtzea,
klima aldatzea, desertifikazioa, hondakinak, eta beste.
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b) Ingurumen-arazo nagusiak arazo horiek eragiten dituzten arrazoiekin lotu ditu, eta arazoen
ondorioak ere zehaztu ditu.
c) Baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatu behar direla argudiatu du.
d) Birziklatzearen eta baliabide materialak berrerabiltzailearen alde onak eta alde txarrak aztertu
ditu.
e) Energia-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea ingurumenarentzat zein garrantzitsua den
azaldu du.
f) Bere aztarna ekologikoa kalkulatu du, eta adierazi du baliabide naturalen kontsumoa
desorekatua eta gehiegizkoa dela.
g) Ingurumenaren narriadura geldiarazteko konpromiso eta ekintza pertsonalen zerrenda egin du.
h) Ikastetxean ingurumena hobetzeko jardueretan parte hartu du.
i) Euskal Autonomia Erkidegoan garapen jasangarriarekin lotuta egiten diren ingurumenestrategietako zenbait identifikatu ditu.
10.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, ekuazioak eta ekuazio-sistemak ebazteko
metodoak aplikatzen ditu, eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adierazpen aljebraiko errazak egin eta sinplifikatu ditu.
b) Zenbakizko balioak atera ditu adierazpen aljebraiko batetik.
c) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak, eta ezezagunak
identifikatu ditu.
d) Lehen eta bigarren mailako ekuazio errazak ebatzi ditu, modu aljebraikoan eta grafikoki.
e) Problema bat ebazteko ekuazio egokiak proposatu ditu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak eta beste jakintza-arlo batzuetakoak ebatzi ditu, ekuazioen
eta sistemen bitartez.
g) Balioetsi du hizkuntza aljebraikoa bizitza errealaren egoerak irudikatzeko zehatza, sinplea eta
erabilgarria dela.
11.- Testuinguru errealetan agertzen diren irudi geometrikoak zuzenean eta zeharka neurtzen
ditu, eta horretarako behar dituen tresna, formula eta teknikak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi eta gorputz geometrikoen angeluak, luzerak, azalerak eta bolumenak neurtzeko tresna
egokiak erabili ditu.
b) Hainbat estrategia erabili ditu (antzekotasunak eta irudi sinpleagoetan deskonposatzea,
besteak beste), mundu fisikoan zeharkako neurriak zenbatesteko eta kalkulatzeko.
c) Perimetroak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak erabili ditu, eta unitate egokiak
esleitu dizkie.
d) Antzeko irudiak identifikatu ditu, eta proportzionaltasun-harremanak ezarri ditu.
e) Thalesen teorema aplikatu, eta triangeluen antzekotasuna erabili du, problema geometrikoak
ebazteko.
f) Taldean lan egin du neurriak lortzeko.
g) IKTak erabili ditu, hainbat irudi eta gorputz irudikatzeko.
12.- Taula, grafiko, adierazpen aljebraiko edo enuntziatu baten bidez emandako erlazio funtzional
sinpleak interpretatzen ditu; balioak lortzen ditu haietatik, eta aztertutako fenomenoari buruzko
ondorioak ateratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egoera bakoitzean esku hartzen duten aldagaiak identifikatu ditu.
b) Aldagaien arteko mendekotasuna aztertu du, eta harreman posibleak bilatu.
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du.

c) Aztergai diren grafiko eta taulen irakurketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin du.
d) Magnitudeen arteko mendekotasun linealeko eta koadratikoko harremanak identifikatu ditu.
e) Funtzio linealak grafikoki irudikatu ditu.
f) Funtzio koadratikoak grafikoki irudikatu ditu.
g) Funtzio esponentziala grafikoki irudikatu du.
h) Benetako egoerekin lotutako funtzio motak irudikatzen dituzten grafikoetatik informazioa atera
i) Baliabide teknologikoak erabili ditu grafikoak irudikatzeko.

13.- Estatistika-populazio baten inguruko datu eta grafikoak jaso, antolatu eta irudikatzen ditu,
metodo eta tresna teknologiko egokiak erabilita eta alderdi nabarmenenak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Populazio baten estatistika-datuak jaso, antolatu eta irudikatu ditu estatistika-tauletan.
b) Maiztasun absolutuak eta erlatiboak kalkulatu ditu.
c) Aztertutako egoerari gehien egokitzen zaizkion estatistika-grafikoak egin ditu.
d) Datu-banaketa baten batez bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu eta behar bezala
interpretatu ditu.
e) Kalkulagailua edo software egokia erabili du, parametroak kalkulatzeko eta estatistika-grafikoak
sortzeko.
f) Aztertutako datu eta grafikoetan oinarrituta zentzuzko ondorioak atera ditu, eta informazio
garrantzitsua komunikatzeko txostenak egin.
14.- Gertaera baten probabilitate-balioari buruzko iragarpenak egiten ditu, aurretik enpirikoki
lortutako informazioan edo kasu sinpleen azterketan oinarrituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hiztegi egokia erabili du probabilitatearekin lotutako egoerak deskribatzeko.
b) Ausazko gertakari baten kasu posibleen kontaketa egin du, taula edo zuhaitz-diagrama errazak
erabilita.
c) Gertakari jakin bat gertatzeko maiztasun erlatiboaren kontzeptua erabili du, eta ehuneko
moduan adierazi.
d) Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak bereizi ditu.
e) Laplaceren araua aplikatu du, eta gertakari baten probabilitatea zehaztu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak ebatzi ditu probabilitate-kalkulu errazak eginez.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
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2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: antolaketa, materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko materialak eta oinarrizko tresnak erabiltzeko prozedurak eta jarraibideak.
Mikroskopio optikoa eta digitala eta lupa binokularra erabiltzeko jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Oinarrizko magnitudeak neurtzea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Laborategian laneko txostenak egiteko arauak.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko.
3.- Eguneroko erreakzio kimikoak
Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak.
Erreakzio kimikoa. Erreakzio kimikoaren interpretazio makroskopikoa, substantzia bat beste
zenbait substantzia bihurtzeko prozesu den aldetik.
Energia-trukea erreakzio kimikoetan.
Erreakzio kimikoak eguneroko bizitzako eremuetan.
Oinarrizko erreakzio kimikoak.
4.- Indarra eta mugimendua
Mugimendua: erreferentzia-sistemak, ibilbidea, posizioa, egindako bidea.
Mugimenduak sailkatzea beren ibilbidearen arabera.
Abiadura. Unitateak.
Mugimendu zuzen uniformea: ezaugarriak. Interpretazio grafikoa.
Indarraren kontzeptua. Indarra, interakzio baten emaitza.
Indarren efektuak: deformazioa eta mugimendu-egoeraren aldaketa.
Grabitazioa. Gorputzen pisua.
Ohiko egoeretan solido bati aplikatutako indarrak irudikatzea. Ondoriozkoa edo erresultantea.
Lana eta energia. Makina sinpleak.
5.- Energia elektrikoa
Materia eta elektrizitatea. Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak.
Korronte elektrikoa.
Elektrizitatea, garapen teknologikoa eta bizi-baldintzak.
Elektrizitatearen kontsumoan erabiltzen diren oinarrizko magnitudeak: energia eta potentzia.
Aplikazioak eguneroko bizitzan.
Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena.
Energia elektrikoa ekoizteko sistemak.
Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa. Etapak.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektriko nagusiak.
6.- Atmosferaren kutsadura
Kutsadura. Kutsatzaile nagusien kategorizazioa.
Kutsadura atmosferikoa; arrazoiak eta ondorioak.
Atmosferarekin erlazionatutako ingurumen-arazo nagusiak:
Euri azidoa.
Berotze globala: Berotegi-efektuko areagotzea.
Ozono-geruza suntsitzea.
7.- Uraren kutsadura
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Ura: planetan bizia izateko funtsezko faktorea.
Uraren kutsadura:
Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak.
Hondakin-uren arazketa.
Ura eta osasuna.
Ura modu jasangarrian kudeatzea, baliabide den aldetik.
8.- Lurzoruaren kutsadura eta paisaia aldatzea
Lurreko paisaia eta erliebea baldintzatzen duten faktoreak.
Kanpoko eragile eta prozesu geologikoak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa.
Eragile geologikoek erliebean eta paisaian egindako ekintzaren emaitzak.
Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan duten
garrantzia.
Lurzoruaren kontserbazioa. Kutsatzaile nagusiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia bereizgarri motak.
9.- Ingurumen-oreka eta garapen jasangarria
Ingurumenaren orekan eta kontserbazioan eragina duten faktoreak.
Giza jarduera eta ingurumena: inpaktu nagusiak.
Baliabide materialak eta energia-baliabideak gehiegi ustiatzearen ondorioak.
Hondakinak eta haien kudeaketa. Birziklatzea.
Kontsumoa eta garapen jasangarria: aztarna ekologikoa.
Garapen jasangarriaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
Onartzea ingurumena zaindu egin behar dela eta ingurumena errespetatzen duten
elkartasunezko jokabideak izan behar direla.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arazo nagusiak eta kudeaketa jasangarriaren neurriak.
10.- Ekuazioak eta sistemak ebaztea eguneroko egoeretan
Adierazpen aljebraikoak. Adierazpen aljebraikoen eraldaketa
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Lehen eta bigarren mailako ekuazioen ebazpen aljebraikoa eta grafikoa.
Ekuazio-sistema linealak.
Ekuazio-sistema lineal eta errazak ebaztea. Ebazteko metodoak.
Problemak ebaztea lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez.
11.- Irudi eta gorputz geometrikoak neurtzea
Elementu geometrikoak: puntuak, zuzenak eta planoak
Poligonoak eta poliedroak: elementuak deskribatzea eta sailkapena egitea.
Triangeluen azterketa. Triangeluen sailkapena.
Antzekotasuna. Triangeluen antzekotasuna. Thalesen teorema.
Zirkunferentzia eta zirkulua: zirkuluaren luzera eta azalera kalkulatzea.
Hainbat gorputz eta irudi aztertzea espazioan: prismak, piramideak, zilindroa, konoa eta esfera.
Hainbat gorputz eta irudiren bolumena aztertzea espazioan.
12.- Funtzio eta grafikoen hizkuntza
Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko erraz baten bitartez deskribatutako fenomenoa
interpretatzea.
Funtzio linealak. Funtzio koadratikoak.
Beste funtzio batzuen azterketa: esponentziala
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Grafikoak egin eta interpretatzea software egokia erabilita (kalkulagailu grafikoak edo
ordenagailua).
13.- Estatistikako elementuak
Estatistika deskribatzailearen oinarrizko elementuak: Populazioa, lagina. Aldagai kualitatiboak,
kuantitatiboak.
Taula eta grafiko estatistikoak.
Zentralizazioaren eta sakabanaketaren neurketak
Kalkulu-orria: datuak antolatzeko, kalkuluak egiteko, grafiko estatistiko egokienak sortzeko eta
egoera berrien simulazioak egiteko tresna.
14.- Probabilitatea kalkulatzea
Ausazko fenomenoak. Ausazko gertakariak. Gertakari baten maiztasuna. Maiztasun erlatiboa.
Probabilitatearen kontzeptua.
Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak.
Lagin-espazioa esperimentu errazetan.
Taula eta zuhaitz-diagrama errazak.
Probabilitateak kalkulatzea Laplaceren arauaren bitartez –esperimentu errazetan– edo
simulazioen bitartez.

Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea II.
Kodea: 3012
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 168 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Badaki zeintzuk diren gaur egungo gizarteen funtsezko ezaugarriak, eta haien antolamendu
sozial, politiko eta ekonomikoaren oinarrizko ezaugarriak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo gizarte-antolamenduaren ezaugarriak ordenatu ditu.
b) Europako espazioa bateratzeko prozesua balioetsi du, bilakaera aztertuta.
c) Egungo harreman ekonomikoen eredu globalizatuaren berri badu.
d) Tituluari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du, eta gertatutako
eraldaketak deskribatu ditu.
e) Informazioa biltzeko tresna errazak landu ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
baliatuta.
f) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
g) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
h) Gaur egungo arte-adierazpenen funtsezko bereizgarriak identifikatu ditu.
2.- Sistema demokratikoaren oinarrizko printzipioak interpretatzen eta balioesten ditu, eta
erakundeak eta funtzionamendua aztertzen ditu. Jabetzen da garrantzitsuak dela bitartekotza eta
gatazkak konpontzea, eredu demokratikoa hedatzeko bidean.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Jabetu egin da Espainiako eredu demokratikoaren funtsezko bereizgarriez, eta herrialdearen
garapenaren testuinguru historikoa balioetsi du.
b) Ingurune hurbileko harreman pertsonal eta sozialetan diskriminazio ezaren printzipioak duen
inplikazioa balioetsi du.
c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioak onartu ditu, gaur egungo
munduan zer nolako egoera dagoen ikusi du, eta pertsonen eguneroko bizitzan zer nolako eragina
duten balioetsi du.
d) Nazioarteko erakunde garrantzitsuenen funtzionamendu-arauak, erakundeak eta printzipio
gidariak aztertu ditu.
e) Lankidetzako eta iritziak erkatzeko jardueretan erabiltzeko moduko informazioa landu du.
3.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan erabili ditu ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
4.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboaren teknikak aplikatu ditu hainbat iturritatik jasotako ahozko testuak aztertzean.
b) Jabetu da zein den ahozko interakzioaren komunikatzeko asmoa eta egitura, eta erantzun
posibleak balioetsi ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta testuen ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai
eta gero eta konplexutasun handiagoko testuak osatzeko estrategiak ere, gero eta autonomia
handiagoz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu moten ezaugarri nagusiak balioetsi eta aztertu ditu, egin nahi duen lanerako mota
egokiena zein den hautatzeko.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak modu sistematikoan aplikatu
ditu, eta ateratako ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
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f) Erabilera akademikoko eta profesionaleko idatzizko testuen egitura aztertu du, eta hizkuntzaren
erabilerak eta mailak bereizi ditu.
g) Idatzizko testuak prestatzeko garaian jarraibide sistematizatuak erabili ditu, idatzizko
komunikazioa hobetzeko; erabilera diskriminatzaileak saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
h) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta hiztegi egokia erabili du hizkuntza-arauak eta xede-erabilerak aintzat hartuta.
i) Testuak idaztean gramatikaren eta ortografiaren arau garrantzitsuenak aplikatu ditu, hartara,
azken testua argia, zehatza eta egokia izan dadin formatuari eta komunikazio-testuinguruari
dagokienez.
j) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
6.- Literatura-testu adierazgarriak interpretatzen ditu; egilearen asmoa zein den konturatzen da,
eta testu horiek beren testuinguru historiko, soziokultural eta literarioarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez, eta dagokion testuinguruan kokatu du.
b) Literatura-lanetan hautemandako alderdiei buruzko iritzi pertsonal arrazoituak eman ditu.
c) Literatura-testuak aztertzeko estrategiak aplikatu ditu, eta gaiez eta zioez ohartu da.
d) Literatura-arloko autore, obra edo aldi bati buruzko informazioa bildu du monografia labur
batean.
7.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategiak eta oinarrizko hizkuntzaarauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, eta igorlearen asmoa eta gaia zeintzuk diren ondorioztatu du.
b) Testuaren ideia orokorra ulertu du, eta bere hitzekin adierazi du.
c) Irudiaren laguntzarekin, ideia garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
d) Entzutearen helbururako garrantzitsuak diren informazio espezifikoak atera ditu.
e) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
f) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko estrategiak erabili ditu.
g) Eremu akademikoarekin, pertsonalarekin eta lanbide-eremuarekin lotutako gaiei buruzko
lexiko, esamolde eta esaldi errazak erabili ditu.
h) Oinarrizko lokailuak erabili ditu ahozko testu laburrak sortzean.
i) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu lanbideeremuko gai ezagunei buruz.
j) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
k) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
l) Komunikazio-trukeetan, behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako arauak (kortesialegeak, erregistroa, hitzik gabeko hizkuntza, bestelakoak).
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testuaren oinarrizko komunikazio-asmoa identifikatu du.
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b) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
c) Informazio espezifikoa eta garrantzitsua lokalizatu eta hautatu du.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak sortu ditu.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu eremu pertsonalarekin, akademikoarekin eta lanbide-eremuarekin loturik gelan
landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
j) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
k) Ingelesa komunikatzeko erabili nahi duela eta ikasi nahi duela adierazi du.
l) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko eleaniztun izateak duen
garrantzia onartu du.
m) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Gizarte garaikideak
Gizarte demokratikoak.
Sistema demokratikoen eraketa.
Nazioarteko harremanak.
Egungo mundu globalizatua.
Lankidetza-politikak.
Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako egungo harreman-esparruan.
Europaren eraketa.
Europar Batasuna, oinarrizko erakundeak eta funtzionamendua.
Egitura ekonomikoa:
- Globalizazio ekonomikoa eta garapen jasangarria. Elkarrekiko mendetasuna eta globalizazioa.
- Industriaren deslokalizazioa eta merkataritza-modu berriak.
- Bertako ekoizpen-sektorearen bilakaera.
Arte garaikidearen oinarrizko ezaugarriak.
2.- Sistema demokratikoa eta sistema horren erakundeak
Demokrazia, zuzenbidezko estatu.
Oinarrizko eskubideak, arauen zutabe.
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean.
Giza Eskubideak eguneroko bizimoduan.
Eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzea.
Espainiako eredu demokratikoa. 1978ko Konstituzioa. Autonomien Estatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde politikoak eta lurralde-antolaketa.
Gatazkak ebaztea:
- Bide ez-demokratikoak eta indarkeriazkoak.
- Indarkeriarik gabeko bideak eta bide demokratikoak.
3.- Gizarte Zientzietako informazioaren tratamendua eta lanketa
informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.
Aurkezpenak eta argitalpenak IKTak erabiliz.
Lankidetza-lanerako estrategiak.
Funtzionamendu-arauak eta jarrerak iritziak alderatzean.
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4.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Ahozko testuak.
Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ideia eta argumentuak azaltzea: edukiak antolatu eta planifikatzea.
Ikus-entzunezko baliabideak erabiltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
Entzuleen interesa hobetzeko estrategiak.
Arau soziokomunikatiboak
5.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, bai eta
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Idatzizko testuak: txostenak, saiakerak, bestelakoak.
Testu akademikoak irakurtzeko estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testuinguruarekin lotutako alderdiak: erregistroa, deixia, estilo zuzena eta zeharkakoa.
- Diskurtsoarekin lotutako alderdiak: lokailuak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
6.- Literatura-testuak irakurtzea
Testu ez-literarioak interpretatzea.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura eta generoak.
XX. mendeko euskarazko eta gaztelaniazko literatura-lanetako pasarteak eta testuak irakurtzea.
7.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Ingelesez ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak...
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu erraz, labur edo ertainak ulertzea, hainbat euskarritan
emanak, eremu pertsonalean, akademikoan eta lanbide-eremuan ohikoak diren eta maiz gertatzen
diren komunikazio-egoerei dagokienez.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategia erabiltzea: aurrea hartzea, egiaztapena, laguntza
bisuala, aldez aurretiko ezagutzak…
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesua, finkatutako jarraibideei jarraiki: plangintza eta informazioa
bilatzea, testua sortzea eta berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzea, hainbat euskarritan emanak, eremu pertsonaleko eta
lanbide-eremuko gaiei dagokienez.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
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8.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: aurrerapena, egiaztapena, dedukzioa,
zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, ingelesez
idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen hizkuntza-elementuen
erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta egitea: lanbide-arloari dagokion lexiko espezifikoa, bai
eta eremu akademiko eta pertsonalarekin lotura duena ere, egitura eta esamolde arruntak.
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea
Kodea: E800
Kurtsoa: 2
Iraupena: 53 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzako hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak
aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak zabaltzeko eta
produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.
b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu
ditu.
c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.
d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.
e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.
2.- Ekimen sortzaileak bere garapen pertsonal eta profesionalerako eskaintzen dituen aukerak
aztertzen eta baloratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Kultura ekintzailearen kontzeptua eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen
garrantzia aztertu ditu.
b) Ekimenak, sormenak, erantzukizunak eta talde-lanak duten garrantzia baloratu du, jarduera
ekintzailean arrakasta lortzeko funtsezko konpetentziak baitira.
c) Ekimen sortzailea baloratu du, erronka pertsonalei eta profesionalei aurre egiterakoan jarrera
positiboa delakoan.
d) Enpresaburuaren kontzeptua eztabaidatu du, eta enpresaburuak ekonomia- eta gizartegarapenean duen ekarpena aztertu, bai eta profilaren eskakizun eta jarrerak ere.
e) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.
3.– Lan-harremanen ondoriozko eskubide eta betebeharrak interpretatzen ditu, eta gaitasuna
dauka haiek lan-kontratuetan aurkitzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.
b) Kontratazio-modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa
sustatzeko neurriak identifikatu ditu.
c) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.
d) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.
e) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.
f) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan
adostutako lan-baldintzak identifikatu ditu.
4.- Laneko segurtasun- eta osasun-arloko arau-esparrua interpretatzen du, eta Laneko Arriskuen
Prebentziorako neurriak aplikatzen, eta lehen sorospenak ematen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamenduei, materialei eta ekoizpen-prozesuari dagozkion prebentzio-arau nagusiak
identifikatu ditu, bai eta lan-ingurunean beharrezkoak diren norbera babesteko ekipamenduak (NBE)
ere.
b) Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko betebehar eta eskubideak identifikatu ditu eta
haien arabera jardun du.
c) Laneko baldintzak eta arriskuak interpretatu ditu, bai eta arrisku horien prebentzioa ere.
d) Lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen motak
identifikatu ditu.
e) Botikinaren osaera eta erabilera identifikatu du, eta, hala behar izan denean, lehen
sorospenetako oinarrizko teknikak aplikatu ditu kalte mota ezberdinen aurrean.
5.– Laneko Arriskuen Prebentzioan erantzukizuna duten agenteak eta haien zereginak
identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako erakundeak eta agenteak identifikatu ditu.
b) Bere lanbide-eremuko prozedura espezifikoetan berezkoak diren arriskuak ebaluatu ditu.
c) Lan-inguruneko ingurumen-arriskuak nahiz sortutako hondakinen tratamendua identifikatu ditu.
d) Alderdi horri dagokionez, existitzen diren planetako elementuak identifikatu ditu (prebentzioa,
larrialdia, beste batzuk).
e) Prebentzioaren kudeaketaren oinarrizko elementuak identifikatu ditu.
f) Lan-inguruneari dagozkion laneko arriskuen prebentziorako neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
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1.- Laneratzea eta bizialdi osoko ikaskuntza
Tituluari lotutako prestakuntzako aukerak eta ibilbideak identifikatzea.
Tituluari lotutako lanbide-sektorea aztertzea eta interpretatzea, eta lanpostu posibleak
identifikatzea.
Curriculum vitaea prestatzea, eta elkarrizketa simulatu bateko portaera eta jarrerak aztertzea.
Jarduera ekintzailetik eratorritako aukerak eta arriskuak ebaluatzea.
2.- Ekimen sortzailea
Kultura ekintzailea garapenaren eta gizarte-ongizatearen eragile.
Jarduera ekintzailearen faktore gakoak: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak
hartzea: ekintzailearen profila identifikatzea.
Arriskua ebaluatzea jarduera ekintzailean.
Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.
3.- Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak
Langileen eskubideak eta betebeharrak.
Lan-kontratua: kontratuen elementuak, ezaugarriak eta motak.
Nomina eta Gizarte Segurantzaren eta PFEZaren kargurako atxikipenak interpretatzea.
Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.
Ordezkaritza sindikala, eta hitzarmen kolektiboen interpretazioa.
4.- Laneko segurtasuna eta osasuna: oinarrizko kontzeptuak
Oinarrizko arau-esparrua, laneko arriskuen prebentzioaren arloan. Arlo horretako eskubideak eta
betebeharrak.
Lana eta osasuna: Lan-arriskuak. Arrisku-faktoreak.
Lanaren ondoriozko kalteak. Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak. Lanak eragindako
beste patologia batzuk.
Langileen osasuna kontrolatzea.
Lan-karga, nekea eta lanarekiko asegabetasuna.
Lehen laguntzak.
5.- Arrisku orokorrak eta prebentzioa
Segurtasun-baldintzekin lotzen diren arriskuak.
Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Taldeko eta banakako babesa.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak:
- Laneko segurtasuna eta osasuna jorratzen dituzten erakunde publikoak.
- Prebentzio-lana antolatzea: "oinarrizko ohiturak".
- Dokumentazioa: jaso, prestatu eta artxibatzea.
Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza.
Kodea: 3129
Kurtsoa: 2
Iraupena: 260 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Erreprografiako mandatuak jasotzen eta bideratzen ditu, eta horretarako, lotutako
dokumentazioa kudeatzen du, material erreprografikoak egiten ditu eta akaberako oinarrizko
eragiketak egiten ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Jatorrizkoak egiaztatu ditu, eta erreproduzitzeko aukerak baloratu ditu.
b) Lan-aginduak bete ditu.
c) Beharrezkoak diren ekipamenduak eta materialak prestatu ditu.
d) Biltegia kontrolatzeko eragiketak egin ditu, ezarritako irizpideen arabera.
e) Materialez eta kontsumigarriez elikatzeko eta hornitzeko lanak egin ditu.
f) Testuak eta irudiak tratatzeko oinarrizko eragiketak egin ditu.
g) Irudiak digitalizatu ditu, aldez aurretik definitutako parametroen arabera.
h) Agiriak bidali ditu, barruko mezularitza informatikoaren sistemen bidez.
i) Kobratzeko, paketatzeko eta enbalatzeko lanak egin ditu, aldez aurretik ezarrita dauden
prozedurekin bat.
j) Segurtasun-neurriak eta gorputz jarreren higienearen neurriak hartu ditu lana egitean.
2.- Produkzioko lan arrunt lagungarriak egiten ditu, makinak edo ekipamenduak prestatuta,
ezarrita dauden jarraibideekin bat.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lan-eremua egokitu egin du, materialak eta tresnak kokatuta, eskatzen diren produktibitateko,
kalitateko eta segurtasuneko baldintzei eutsiz eta lan-aginduekin bat.
b) Makinetako elementu trukagarriak muntatu ditu, dagokion eskuliburu teknikoarekin bat.
c) Zehaztutako kontsumigarriak egiaztatu, bete eta berritu ditu.
d) Euskarriez, produktu erdilanduez eta beste material batzuez hornitzeko lanak egin ditu.
e) Aldez aurretik definitutako laginketa teknikak aplikatu ditu, anomaliak eta gorabeherak
atzemateko.
f) Instalazioak, makinak eta lanabesak prest uzteko lanetan lagundu du, eta garbiketako eta
mantentzeko lehen mailako lan arrunt ezarriak egin ditu.
g) Sortzen diren hondakinak tratatzean nola jardun adierazten duten protokoloak –enpresak
ezarriak– aplikatu ditu.
3.- Produktu grafikoak manipulatzeko eta amaitzeko oinarrizko lanak egiten ditu, eskuzko
prozedurak eta makina laguntzaileak erabilita, aldez aurretik ezarrita dauden jarraibideekin bat.
Ebaluazio-irizpideak:
ditu.

a) Lan ingurunean dauden erreprodukzio ekipamenduak eta azaleztatzeak egitekoak identifikatu

b) Lan-eremua egokitu egin du, materialak eta tresnak kokatuta, eskatzen diren produktibitateko,
kalitateko eta segurtasuneko baldintzei eutsiz.
c) Makinak edo ekipamenduak prestatu ditu, lan-aginduekin bat.
d) Biltegiko izakinen maila egiaztatu du.
e) Produktu grafikoak bukatzeko eta azaleztatzeko oinarrizko eragiketak egin ditu.
f) Produktu grafikoak eraldatu eta manipulatu ditu, prozedura mekaniko sinpleak aplikatuta.
g) Aldez aurretik definitutako laginketa teknikak aplikatu ditu, anomaliak eta gorabeherak
atzemateko.
h) Instalazioak, makinak eta lanabesak prest uzteko lanetan lagundu du, eta garbiketako eta
mantentzeko lehen mailako lan arrunt ezarriak egin ditu.
i) Sortzen diren hondakinak tratatzean nola jardun adierazten duten protokoloak –enpresak
ezarriak– aplikatu ditu.
4.- Bezeroen eskakizunei kasu egiten die, eta horretarako, beharrezkoa den informazioa lortzen
du eta bezeroek izan ditzaketen zalantzak ebazten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Jarrera adeitsu eta atsegina izan du harremanetan.
b) Bezeroa adeitasunez, errespetuz eta diskrezioz hartu du.
c) Bezeroen beharrei behar bezala erantzuteko interesa eta ardura erakutsi du.
d) Argi eman du informazioa, modu txukunean, egituratuan eta zehatzean.
e) Behar zen informazioa lortu du bezeroarengandik, komunikazioa bultzatuta, teknika eta jarrera
egokiak erabilita.
f) Ebazpen errazeko galdera batzuei erantzun die, merkataritzako lexiko egokia erabiliz.
g) Akatsen eta porroten aurrean erantzukizuna erakutsi du.
h) Bezeroari aukera ezberdinak eman dizkio, erraz konpon daitezkeen erreklamazioen aurrean,
eta egin beharreko lanen denbora eta baldintzak argi azaldu dizkio, bai eta lor daitekeen aldaketaren
norainokoa ere.
5.- Enpresako laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauekin bat aritzen da.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Une oro bete du prebentzioari eta segurtasunari buruzko araudi orokorra, baita enpresak
ezarritakoak ere.
b) Lantokian norberaren jardun eremuan dauden arrisku-faktoreak eta -egoerak identifikatu ditu.
c) Jarduerarekin ikusteko duten jarrerak hartu ditu laneko eta ingurumeneko arriskuak gutxitzeko.
d) Eragiketa batzuetarako eta besteetarako ezarritako norbera babesteko ekipamendua (NBE)
erabili du.
e) Makinak, ekipamenduak eta instalazioak babesteko gailuak erabili ditu jardueretan.
f) Prebentzio-planaren arabera jardun du.
g) Lan-eremua arriskuez libre, eta ordenan eta garbi mantendu du.
h) Energiaren kontsumoa eta hondakinen sorrera ahalik eta gehien gutxituz lan egin du.
6.- Arduraz jarduten du eta enpresako harreman tekniko-sozialen sisteman integratzen da.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Arretaz bete ditu jasotzen dituen jarraibideak.
b) Egiten duen lanaz arduratu da eta eraginkortasunez komunikatu da pertsona egokiarekin une
bakoitzean.
c) Betekizun eta arau teknikoak bete ditu, jardunbide profesionala erakutsi du, eta lana arrazoizko
denboran bukatu du.
d) Errespetua erakutsi du une oro ezarritako prozedurekiko eta arauekiko.
e) Ezarritako jarraibide eta prozedurekin bat antolatu du lana, lehentasunaren arabera bete ditu
eginkizunak eta esku-hartzeetan segurtasuneko eta kalitateko irizpideak erabili ditu.
f) Norberaren jarduera gainerako langileekin koordinatu du, eta aurreikusi gabeko edozein
aldaketaren, behar garrantzitsuren edo gorabeheraren berri eman du.
g) Lanera puntualtasunez heldu da, ezarritako atsedenaldiak hartu ditu, eta lantokia ez du behar
baino lehenago utzi, behar bezala justifikatutako arrazoirik gabe.
h) Beharrezko informazioa edo norberak lanean izan ditzakeen zalantzak egoki galdetu dizkio
arduradun hurrenari.
i) Lana nagusiek emandako aginduen arabera egin du, eta kasuan kasuko aldaketak edo
iradokizunak behar den tokian eta moduan egin ditu.
4.- Espazioak eta ekipamenduak
4.1. Espazioak:
AZALERA (m2)

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA
Balio anitzeko gela

40
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Erreprografiako, inprimaketa ondoko eta
akaberetako ikasgela teknikoa

120

4.2. Ekipamenduak:

Balio anitzeko gela

Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta Internet.
Ikus-entzunezko baliabideak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak
Mahaiak eta aulkiak.

Erreprografiako, inprimaketa ondoko eta
akaberetako ikasgela teknikoa

Erreprografia-makinak eta inprimagailu digitalak.
Eskanerra.
Irudiak eta testuak tratatzeko programak.
Ebakitzeko eta trokelatzeko ekipo txikiak.
Mahai gaineko tolesteko eta prentsatzeko
ekipoak.
Azaleztatzeko ekipoak.
Plastifikagailuak.
Segurtasun-ekipoak eta -baliabideak.
Arrailtzeko makina
Ijezteko makina
Plotterra
Ordenagailuak eta pantailak
Faxa
Telefonoa
Saltokiko terminala
Grapagailu elektrikoak
Altxatzeko makina
Lotzeko makina
Eskuzko erretraktilagailua
Transpaleta
Filmagailua
Trokelatzeko makina
Biltzeko makina
Grabagailua
Etiketa jartzeko makina

5.- Irakasleak.
5.1.- Sektore publikoan, lanbide-profilari lotutako lanbide-moduluak eman ahal izateko, hauek
izango dira irakasleen espezialitateak:
LANBIDE-MODULUA

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEA / BESTE
BATZUK

2016/3546 (1178/122)

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEAREN
KIDEGOA

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

3123 Industria grafikoetan
aplikatutako oinarrizko informatika
3124 Erreprografiako lanak
3125 Erreprografiako akaberak eta
produktu grafikoak amaitzea
3126 Biltegiko eragiketak industria
grafikoetan
3127 Produkzio grafikoko eragiketak
3128 Industria grafikoetako
manipulatuak.
E530. Inprimaketa, arte grafikoetako
prozesuetan
E531. Testuaren eta irudien
tratamendua, maketaziorako
3005 Bezeroentzako arreta

Arte grafikoetako produkzioa
Irakasle espezialista, bidezkoa
bada

Arte grafikoetako produkzioa
Merkataritza prozesuak
Irakasle espezialista, bidezkoa
bada

E800. Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Arte grafikoetako produkzioa
Irakasle espezialista, bidezkoa
bada
3129 Lantokiko prestakuntza

Arte grafikoetako produkzioa

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako
katedradunak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako irakasleak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

5.2 Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek behar ditu lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3123 Industria grafikoetan aplikatutako oinarrizko
informatika
3124 Erreprografiako lanak
3125 Erreprografiako akaberak eta produktu
grafikoak amaitzea
3126 Biltegiko eragiketak industria grafikoetan
3127 Produkzio grafikoko eragiketak
3128 Industria grafikoetako manipulatuak
E530. Inprimaketa, arte grafikoetako prozesuetan

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, edo
dagokion mailako titulua edo beste zenbait
titulu baliokide
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E531. Testuaren eta irudien tratamendua,
maketaziorako
3005 Bezeroentzako arreta
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3129 Lantokiko prestakuntza
5.3. Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, lanbide-moduluak emateko, titulazio hauek emango dute gaitasuna irakasteari
dagokionez:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3123 Industria grafikoetan aplikatutako oinarrizko
informatika
3124 Erreprografiako lanak
3125 Erreprografiako akaberak eta produktu
grafikoak amaitzea
3126 Biltegiko eragiketak industria grafikoetan
3127 Produkzio grafikoko eragiketak
3128 Industria grafikoetako manipulatuak
E530. Inprimaketa, arte grafikoetako prozesuetan
E531. Testuaren eta irudien tratamendua,
maketaziorako
3005 Bezeroentzako arreta
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3129 Lantokiko prestakuntza

Diplomaduna, ingeniari teknikoa edo
arkitekto teknikoa edo dagokion mailako
titulua edo beste zenbait titulu baliokide

6.- Lanbide-moduluen eta konpetentzia-atalen arteko egokitasuna, haiek egiaztatu edo baliozkotu
behar izanez gero.
GAINDITUTAKO LANBIDE-MODULUAK
3123 Industria grafikoetan aplikatutako
oinarrizko informatika.
3124 Erreprografiako lanak.

KONPETENTZIA-ATAL EGIAZTAGARRIAK
UC1667_1: Oinarrizko eragiketak egitea
ekipamendu informatikoekin eta periferikoekin
industria grafikoetan.
UC1322_1: Erreprografiako mandatuak hartzea
eta kudeatzea.
UC1323_1: Materialak eta ekipamenduak
prestatzea eta erreprodukzioa egitea.

3125 Erreprografiako akaberak eta
produktu grafikoak amaitzea.

UC1324_1: Erreprografian, akaberako lanak
egitea.
UC2138_1: Produktu grafikoak bukatzeko
oinarrizko manipulazio-eragiketak egitea.

3126 Biltegiko eragiketak industria
grafikoetan.

UC1668_1: Industria grafikoetan, produktuak
paketatzeko, pilatzeko eta paletetan jartzeko
eragiketak egitea.

3127 Produkzio grafikoko eragiketak.

UC1666_1: Eragiketa osagarriak egitea
industria grafikoetako produkzioko
ekipamenduetan eta makinetan.
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3128 Industria grafikoetako
manipulatuak.

UC2139_1: Industria grafikoetako oinarrizko
manipulazio-eragiketak egitea, makina
laguntzaileak erabilita.

3005 Bezeroentzako arreta.

UC1329_1: Bezeroari arreta eta informazio
operatibo, egituratu eta protokolarizatua
ematea.

7.- Norgehiagoka egonez gero, titulu honek onarpenerako lehentasun-irizpideak aplikatzeko
baimena ematen die erdi-mailako heziketa-ziklo hauetarako.
Titulu honek lehentasuna izango du lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan onartzeko:
Arte Grafikoak
Beira eta Zeramika
Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza
Administrazioa eta Kudeaketa
Merkataritza eta Marketina
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III. ERANSKINA, UZTAILAREN 7ko 104/2016 DEKRETUARENA
MERKATARITZA ZERBITZUETAKO OINARRIZKO LANBIDE-TITULUA
1.- Tituluaren identifikazioa
Merkataritza Zerbitzuetako oinarrizko lanbide-titulua elementu hauek identifikatzen dute:
●
●
●
●
●

Izena: Merkataritza Zerbitzuak.
Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
Iraupena: 2.000 ordu.
Lanbide-arloa: Merkataritza eta Marketina.
Europako baliokidea: INSN 3.5.3 (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua).

2.- Lanbide-profila
2.1 Tituluaren konpetentzia orokorra
Titulu honen konpetentzia orokorra da produktuak eta salgaiak merkaturatzeko, biltegiratzeko eta
haien merchandisingerako eragiketa osagarriak egitea, baita lan haiekin lotutako datuen
tratamenduko eragiketak ere, ezarritako protokoloei, eta irizpide komertzialei eta irudiaren arloko
irizpideei jarraituz, adierazitako kalitatearekin lan eginez, arriskuen prebentzioari eta ingurumenaren
babesari buruzko arauak errespetatuz, eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz komunikatuta eta,
dagokionean, bertako hizkuntza koofiziala erabiliz; baita atzerriko hizkuntzaren bat ere.
2.2. Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta
konpetentzia-atalen zerrenda:
- Osatutako lanbide-kualifikazioak:
a) Merkataritzako jarduera osagarriak .COM412_1. (1179/2008 Errege Dekretua, uztailaren
11koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC1327_1: Eragiketa osagarriak egitea saltokian produktuak jarri, antolatu eta atontzeko.
UC1326_1: Eskaerak eraginkortasunez eta eragimenez prestatzea, ezarritako prozedurei
jarraituz.
UC1328_1: Produktuak manipulatu eta lekuz aldatzea merkataritza-azaleran barrena eta
hurbilean banatzeko, eskuzko transpaletak eta orgak erabiliz.
UC1329_1: Bezeroari arreta eta informazio operatibo, egituratu eta protokolarizatua ematea.
b) Biltegiko jarduera osagarriak .COM411_1. (1179/2008 Errege Dekretua, uztailaren 11koa).
Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC1325_1: Salgaiak biltegian jasotzeko, ipintzeko, mantentzeko eta bidaltzeko eragiketa
osagarriak gauzatzea, taldean lan eginez.
UC1326_1: Eskaerak eraginkortasunez eta eragimenez prestatzea, ezarritako prozedurei
jarraituz.
UC0432_1: Orga jasotzaileekin kargak manipulatzea.
- Osatu gabeko lanbide-kualifikazioa:
a) Datuak eta dokumentuak grabatzeko eta tratatzeko eragiketak .ADG306_1. (107/2008
Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0973_1: Terminal informatikoetan datuak eta testua sartzea, segurtasun, kalitate eta
eraginkortasuneko baldintzetan.
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UC0974_1: Datu- eta testu-tratamendurako oinarrizko lanak egitea, baita dokumentazioa
prestatzekoak ere.
2.3 Lanbide-ingurunea
2.3.1 Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:
Saltokiko saltzailearen laguntzailea.
Salguneko animazioko laguntzailea.
Salmentako laguntzailea.
Salmenta-sustapeneko laguntzailea.
Birjarpeneko langilea.
Kobratze-langilea edo kutxazaina.
Eskaeretarako langilea.
Harrerako eta bidalketako eskorgaria.
Harrerako eta bidalketako zenbatzailea.
Logistikako langilea.
Informazioko laguntzailea.
3.- Heziketa-zikloaren irakasgaiak
3.1 Tituluaren helburu orokorrak
a) Ezagutzea zein diren salgaiak biltegian hartu eta erregistratzeko prozeduraren faseak eta zein
diren biltegiko guneak eta eremuak, eta jakitea bakoitza zer salgai motari dagokion, salgaiak behar
bezala hartu, garraiatu, maneiatu eta kokatzeko.
b) Biltegiko zenbaketa- eta kontrol-prozesuak eta saltokiko informazio-prozesuak identifikatzea,
inbentarioak egiteko eta hornikuntzari buruzko informazioa eguneraturik edukitzeko emandako
jarraibideen arabera eta behar diren agiriak betez.
c) Salgaiak erakusteko ekipamenduak eta teknikak ezagutzea, bakoitza zer enpresa motatarako
den jakitea, saltokietan animazio-elementuak jartzeko eta produktuak kokatzeko.
d) Paketatzeko material eta teknikak ezagutzea, zer produktu motatarako balio duten jakitea eta
enpresaren irudiarekin lotzea, salgaiak modu erakargarrian erakusteko.
e) Salgaiak kontrolatu, pisatu eta enbalatzeko tresnak ezagutzea eta erabiltzea, eskabideak
prestatzeko zein fasetakoak diren jakinda eta lan-aginduekin lotzea, salgaiak hautatu, enbalatu eta
etiketatzeko.
f) Bezeroen beharrak identifikatzea eta haiek betetzeko behar den informazioa edukitzea,
gorabeherak eta kexak konpontzeko teknika eta protokoloak aplikatuz bezeroei kasu egiteko.
g) Garbitzeko teknika eta materialak hautatzea, bakoitza lanpostuko zer elementuri dagokion
jakinda, lan-eremua garbi eta txukun edukitzeko.
h) Datuak eta testuak grabatu, tratatu eta inprimatzeko prozesuen fase nagusiak identifikatzea,
eta lanen segida zehaztea, ekipamendu informatikoak eta aplikazioak prestatzeko.
i) Teklatu hedatuetan idaztea teklatuari begiratu gabe, dokumentuetarako bereziak diren
ikaskuntza-aplikazioak erabiliz.
j) Testu-prozesadoreak eta kalkulu-orriak erabiltzea, haien utilitate nagusiak erabiliz
dokumentuak egiteko.
k) Ingurune naturalean izaten diren gertakariak ulertzea ezagutza zientifikoa jakintza integratu
baten moduan erabiliz; halaber, ezagutzaren eta esperientziaren eremuetan oinarrizko arazoak
identifikatu eta konpontzeko metodoak ezagutu eta aplikatzea.
l) Trebetasunak garatzea arazoak formulatu, planteatu, interpretatu eta konpontzeko; kalkulu
matematikoaren arrazoinamendua aplikatzea gizartean eta lan-ingurunean moldatzeko, eta bere
baliabide ekonomikoak kudeatzea.
m) Giza gorputzaren funtzionamenduaren oinarrizko alderdiak identifikatu eta ulertzea eta haiek
norberaren eta taldearen osasunarekin lotzea; gainera, higienea eta osasuna baloratzea bizitzan
ohitura osasungarriak garatu eta finkatzeko, zein ingurunetan dauden kontuan hartuta.
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n) Natura-ondarearen zaintzarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak
garatzea, eta izaki bizidunen eta natura-ingurunearen arteko elkarreragina ulertzea, horrela gizakien
ekintzak ingurumenaren orekan dituen ondorioak baloratu ahal izateko.
ñ) Informazio-iturrien oinarrizko trebetasunak garatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak ikuspegi kritikoz erabiltzea, ingurune pertsonal, sozial edo profesionalean informazioa
lortu eta jakinarazteko.
o) Kultura- eta arte-ekoizpenen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea, haien elementuak aztertzeko
oinarrizko teknikak aplikatuz, errespetuz eta sentikortasunez jokatzeko kultura-aniztasunaren, ondare
historiko-artistikoaren eta kultura- zein arte-adierazpenen aurrean.
p) Hizkuntza-trebetasun eta -abileziak garatu eta finkatzea eta eskatzen den zehaztasun-,
argitasun- eta arintasun-maila lortzea, gaztelaniari eta, hala badagokio, hizkuntza koofizialari buruzko
ezagutzak erabiliz gizarte-ingurunean, eguneroko bizitzan eta lan-jardueran komunikatzeko.
q) Atzerriko hizkuntzan oinarrizko hizkuntza-trebetasunak garatzea, ahoz eta idatziz komunikatu
ahal izateko eguneroko bizitzan eta lan-jardueran ohikoak eta aurreikustekoak diren egoeretan.
r) Gaur egungo gertakarien arrazoiak eta ezaugarriak ezagutzea, baita bilakaera historikoari eta
banaketa geografikoari dagozkionak ere, gaur egungo gizarteen ezaugarriak azaltzeko.
s) Printzipio demokratikoetan oinarritutako balioak eta jokaerak garatzea, eta ohiko harreman
sozialetan eta gatazken konponbide baketsuan aplikatzea.
t) Prestakuntzarako dauden baliabideak eta eskaintzak alderatu eta hautatzea bizialdi osoko
ikaskuntzarako, horrela lan egoera berriei eta egoera pertsonal berriei egokitzeko.
u) Ekimena, sormena eta joera ekintzailea garatzea, baita norberarengan konfiantza izatea, partehartzea eta ikuspegi kritikoa izatea ere, egoerak eta gorabeherak konpondu ahal izateko bai lanjardueran bai eremu pertsonalean.
v) Lanak taldean egitea, nork bere betebeharrak hartuz, besteak errespetatuz eta beraiekin
elkarlanean arituz, baita besteekiko tolerantziaz eta errespetuz ere, zereginak eraginkortasunez
egiteko eta garapen pertsonalerako lagungarri izateko.
w) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informatzeko, komunikatzeko,
ikasteko eta laneko zereginak errazteko.
x) Laneko eta ingurumeneko arriskuak lan-jarduerarekin erlazionatzea, norbera babesteko behar
diren prebentzio-neurriak erabiltzeko xedez, eta beste pertsonei eta ingurumenari kalterik ez egiteko.
y) Bere lanbide-jarduerako teknikak garatzea lanaren eraginkortasuna eta kalitatea ziurtatuz, eta,
bidezkoa bada, laneko jardueretan hobekuntzak proposatzea.
z) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan izanda, gizarteko
agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa
parte hartzeko.
3.2 Lanbide-moduluak
Hauek dira heziketa-ziklo honen moduluak:
KODEA

LANBIDE-MODULUA

3069
3070
3001
3002
3005
3006

Merchandisingeko oinarrizko teknikak
Biltegiko lan osagarriak
Datuen tratamendu informatikoa
Bulegotikako oinarrizko aplikazioak
Bezeroentzako arreta
Eskariak prestatzea eta produktuak saltzea
Saltzeko teknikak eta saldu osteko
segimendua
Merkataritzako erakusleiho-apainketa,
seinalegintza eta kartelgintza
Zientzia aplikatuak I
Zientzia aplikatuak II.

E550
E551
3009
3010
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3011
3012
E800
3072
GUZTIRA

Komunikazioa eta gizartea I.
Komunikazioa eta gizartea II
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lantokiko prestakuntza
Tutoretza eta orientabidea I
Tutoretza eta orientabidea II

165
168
53
260
33
25
2.000

1
2
2
2
1
2

3.3 Moduluen garapena:
Lanbide-modulua: Merchandisingeko oinarrizko teknikak
Kodea: 3069
Kurtsoa: 1
Iraupena: 198 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Animazio-elementuak muntatzen ditu saltokian eta produktuen erakustaltzarietan, eta erabili
beharreko irizpide komertzialak deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Saltokiko sektore batzuen eta besteen kokapen fisikoa identifikatu du.
b) Saltokiko eremu hotz eta beroak identifikatu ditu.
c) Produktuak eta altzariak saltokian banatzeko irizpide komertzialak deskribatu ditu.
d) Saltokian erabilitako altzari mota batzuk eta besteak bereizi ditu, baita sustapenetarako erabili
ohi diren elementuak ere.
e) Haiek egiteko eta muntatzeko urratsak eta prozesuak deskribatu ditu.
f) Produktuen erakustaltzariak eta helburu komertzialeko gondolak muntatu ditu.
g) Kartelak eta beste animazio-elementu batzuk jarri ditu, merchandisingaren eta irudiaren
irizpideei jarraituz.
h) Muntatu eta erabiltzeko fabrikatzaileak emandako jarraibideak bete ditu, baita laneko arriskuen
prebentzioari eta segurtasunari buruzko arauak ere.
2.- Produktuak linealetan eta erakustaltzarietan antolatzen ditu produktuaren ezaugarrietarako
egokia den merchandisingeko oinarrizko teknika aukeratuz.

Ebaluazio-irizpideak:
a) Produktuak maila, linealeko eremu eta posizio desberdinetan kokatzea zehazten duten
parametro fisikoak eta merkataritzakoak identifikatu ditu.
b) Produktuak transpaletak gidatuz edo eskuzko orgak erabiliz eta segurtasun-arauei jarraituz
lekuz aldatzeko prozesua deskribatu du.
c) Sortaren klasifikazioa deskribatu du taldeka, atalka, kategoriaka, arloka eta erreferentziaka.
d) Produktuak linealetan kokatzeko modu batzuek eta besteek kontsumitzailearengan sortzen
dituzten ondorio edo efektuak aztertu ditu.
e) Produktuen tokia eta antolaera identifikatu ditu linealaren planograma, argazkia edo grafikoa
eta produktuaren etiketa ikusita.
f) Saltokiko unitateen inbentarioa egin du, eta stock-zuloak edo stock-gabeziak hauteman ditu.
g) Barra-kodeak irakurtzeko tresneria (irakurle optikoak) erabili du produktuak identifikatu eta
kontrolatzeko.
h) Saltokiari dagokion informazioa prestatu du erabiltzaileen mailako aplikazio informatikoak,
testu-prozesadorea eta kalkulu-orria erabiliz.
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i) Produktuak hainbat motatako lineal eta erakustaltzarietan jarri ditu merchandisingeko irizpideak
erabiliz.
j) Linealak eta apalategiak garbitu eta atondu ditu produktuak behar bezala kokatzeko.
k) Produktu bakoitzari dagozkion manipulazio- eta higiene-neurri zehatzak aplikatu ditu.
3.- Etiketak eta segurtasun-gailuak jartzen ditu saltokiko kontrolean “European Article Numbering
Association” (EAN) kodifikazio-sistemaren araberako garrantzia baloratuz.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Saltokian erabiltzen diren hainbat motatako segurtasun-gailuak identifikatu ditu.
b) Saltokian erabiltzen diren segurtasun-gailuen funtzionamendua deskribatu du.
c) Produktuei kodeak esleitzeko prozesuak deskribatu ditu.
d) Etiketa normalizatuak eta EAN 13 kodeak interpretatu ditu.
e) Produktuen kodeketa egiaztatu du, eta ezaugarriak, berezitasunak eta kokapena identifikatu

f) Aplikazio informatikoak (testu-prozesadorea eta kalkulu-orria) erabili ditu dokumentuak
prestatzean hautemandako akatsen berri emateko, etiketaren informazioa eta produktua bat ez
datozenean.
g) Produktuak etiketatu ditu, bai eskuz bai etiketak jartzeko tresna espezifikoak erabiliz eta
merchandisingeko irizpideak erabiliz.
h) Segurtasun-gailuak jarri ditu babes-sistema egokiak erabiliz.
i) Produktuen kodeketaren garrantzia baloratu du saltokiaren kontrolean.
4.- Produktuak paketatzen ditu hautaturiko teknika erabiliz, jarraitu nahi diren irizpide komertzialen
eta irudiaren arloko irizpideen arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Produktuak paketatzeko teknikak identifikatu ditu.
b) Enpresaren irudia helaraztean forma, kolore eta testurek duten sinbologia aztertu du.
c) Produktuen paketatze eta aurkezpen komertzialean erabiltzen diren elementuak eta materialak
identifikatu ditu.
d) Paketea egiteko behar diren materialak egoki aukeratu ditu ezarritako teknikaren eta
enpresaren irudiaren arabera.
e) Produktua paketatzeko prestatu du, babesgarriak jarriz eta prezioa eta segurtasun-gailuak
kenduz.
f) Produktuak paketatu ditu kanpaina batetik eta material eta apaingarri batzuetatik abiatuta,
paketeak sendoak direla eta irizpide komertzialen arabera aurkezten direla ziurtatuz, eta kontuan
hartuta enpresaren zein irudi helarazi nahi den.
g) Laneko arriskuei aurrea hartzeko zerikusia duten neurriak aplikatu ditu.
h) Apaingarriak modu erakargarrian ipini ditu.
i) Erabilitako materialaren hondarrak kendu ditu, lan-eremua txukun eta garbi egon dadin.
B) Oinarrizko edukiak:
1.- Saltokiko animazio-elementuak eta erakustaltzariak muntatzea
Merchandisingaren kontzeptua.
Salmenta-azalera antolatzeko irizpideak.
Bezeroen joan-etorrien fluxua: eremu hotza eta eremu beroa.
Sektorerik garrantzitsuenen kokalekua.
Saltokiko altzari motak.
Altzariak antolatzeko moduak.
Puntu hotzak berotzeko metodo fisikoak eta psikologikoak.
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SPko (saltokiko publizitatea) elementuak eta materialak eta merchandisinga.
Erakusleihoa: funtzioak eta muntaketa.
Kartelak: funtzioak eta prestatzeko prozedurak.
Laneko arriskuen prebentzioari eta segurtasunari buruzko arauak.
2.- Produktuak linealetan antolatzea
Linealaren kontzeptua.
Linealaren funtzioa.
Linealaren mailak eta eremuak. Produktu-arloak.
Produktuak ezartzeko arauak.
Ezarpen horizontala, bertikala, gurutzatua, sarekoa, besteak beste. ”Facing” kontzeptua.
Behar bezala ezartzeko arauak. Lineala berriz hornitzea.
3.- Etiketak eta segurtasun-gailuak jartzea
Teknologia, merchandisingaren zerbitzura. Ebasketaren aurkako babesgailuak. Eskanerra.
Sorta kodetzea.
Kodetze komertzialaren jatorria. Barra-kodea.
EAN 13 kodea.
Etiketa: definizioa eta funtzioak. Bete behar dituen informazio-eskakizunak. Etiketak egiteko
oinarrizko teknikak.
4.- Merkataritzako paketegintza eta aurkezpena
Bilgarria eta paketea.
Paketegintza: produktuaren balio erantsia. Estiloak eta motak.
Erabilitako materialak. Paketatze-teknikak. Ingurumen-sentsibilizazioa izatea.
Kanpaina bakoitzerako eta produktu mota bakoitzerako egokiak diren apaingarriak jartzea.
Laneko arriskuen prebentzioari eta segurtasunari buruzko arauak.
Lanbide-modulua: Biltegiko lan osagarriak
Kodea: 3070
Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Salgaiak hartzen ditu, eta badaki non-nola biltegiratu haien ezaugarrien arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etiketak, enbalajeak eta garraiobideak produktuen eta destinoen tipologiarekin erlazionatu ditu,
haiek behar bezala manipulatzeko.
b) Karga eta salgai motak identifikatu ditu, haien manipulazio-ezaugarri espezifikoen arabera.
c) Hartutako salgaiak eta haien etiketak eta albaraneko edukia bat datozela egiaztatu du.
d) Salgaien harrerarekin zerikusia duten agiri motak identifikatu ditu: eskabidea, albarana,
etiketak, garraio-gutunak eta harrera-akta eta -txostena.
e) Kargen desadostasun eta arazorik ohikoenak ezagutu ditu.
f) Karga batetik lagin bat hartu du, ikuskapenerako.
g) Salgaiak sailkatu ditu haien ezaugarrien eta kontserbazio-baldintzen arabera.
h) Kargen bilgarria eta loturak kentzeko prozesuak deskribatu ditu, prozesu horiek eskuzkoak edo
tresna egokien bidezkoak direla ere.
i) Kalkulu-orriak erabili ditu biltegiko fitxak betetzeko.
j) Txosten bat prestatu du harreraren emaitzarekin, aplikazio informatikoak erabiliz.
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k) Denboraz eta ahaleginez aritu da ezagutzak eta informazio osagarriak zabaltzen.
2.- Salgaiak etiketatzen ditu aplikazio informatiko espezifikoen bidez, eta trazabilitatearen kontrola
baloratzen du, haien erregistroa eta kodifikazioa ahalbidetzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Salgaiak kodetzeko sistema desberdinak identifikatu ditu.
b) Kodeen edukiak eta esanahia deskribatu ditu.
c) Kodeen indize bat kontsultatu du biltegiko datu-base batean.
d) Salgaiak etiketatu ditu, kodea ikusgai dagoela.
e) Produktuak manipulatu eta kontserbatzeko baldintzak ezarri ditu.
f) Salgaien trazabilitatea deskribatu du, etiketa eta kontrol-agiriak abiapuntu izanik.
g) Stockeko erregistroan alta egin du, aplikazio informatikoak erabiliz.
h) Segurtasunari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko neurriak errespetatu eta aplikatu ditu
biltegian.
3.- Produktuak eta salgaiak biltegiratzen ditu, haien kokapena eta biltegiratzeko baldintzak
justifikatuz erabili ahal den espazioaren arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Biltegi motak sailkatu ditu.
b) Biltegiko eremuen kokapen fisikoa identifikatu du.
c) Salgaiak biltegian kokatzeko oinarrizko sistemak eta arau orokorrak deskribatu ditu, erabili ahal
den espazioa optimizatzeko.
d) Salgaiak eta produktuak mugitzeko aginduak interpretatu ditu, biltegiko espazioa optimizatzeko
edo haiek bidaltzeko edo hornidura egiteko.
e) Kargak manipulatzeko, orga motordunak nola erabili deskribatu du.
f) Lan-aginduan zehaztutako tokian kokatu ditu kargak edo salgaiak, haien ezaugarriak eta haiek
manipulatzeko baldintzak kontuan izanik.
g) Baliabide informatikoak erabili ditu kargen eta salgaien mugimenduei buruzko informazioa
zehaztasunez igortzeko.
h) Segurtasunari eta arriskuen prebentzioari buruzko neurriak aplikatu eta errespetatu ditu
biltegian.
i) Biltegia garbi eta txukun eduki du.
4.- Salgaien inbentarioak prestatzen parte hartzen du, eta izakinak kontrolatzeko oinarrizko
eragiketak egiten ditu, biltegiak kontrolatzeko tresna informatikoen bitartez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Biltegiari lotutako dokumentazio teknikoa deskribatu du.
b) Gutxieneko biltegiratzea hornitzaileen hornidura-denborarekin eta eskariarekin lotu du.
c) Biltegiratze eta inbentario motak eta haien aldagaiak identifikatu ditu.
d) Biltegian dauden produktuen inbentarioa egin du, beharrezkoa denean gorabeheren parteak
egin ditu, eta hornidurak berriz egiteko premiak eta stock-gabeziak jakinarazi ditu.
e) Biltegiratzea berriturik dagoela eta gutxieneko stocka badagoela ziurtatzeko erabiltzen diren
mekanismoak zehaztu ditu.
f) Stockak berritzeko sistemarik hoberena identifikatu du biltegi motaren arabera.
g) Biltegiak kontrolatzeko aplikazio informatiko espezifikoak erabili ditu.
h) Biltegia kontrolatzeari lotutako informazioa prestatu du, modu ordenatu, egituratu, argi eta
zehatzean, testu-prozesadoreak eta kalkulu-orriak erabiliz.
i) Biltegia kontrolatzeak merkataritza-banaketan eta produkzio-prozesuan duen garrantzia
baloratu du.
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5.- Eskabideak prestatzen ditu igortzeko, eta salgaien ezaugarriak, manipulazio-baldintzak eta
kontserbazioa erlazionatzen ditu laneko aginduekin eta igorpen-agiriekin.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Salgaien edo produktuen enbalajeari eta etiketei buruzko araudia interpretatu du.
b) Enbalaje mota batzuen eta besteen ezaugarriak lotu ditu produktuen eta salgaien ezaugarri
fisiko eta teknikoekin, haiek manipulatzeko eta garraiatzeko baldintzekin.
c) Eskabide-agindua abiapuntu izanik, igorri beharreko salgaiak deskribatu ditu.
d) Egiaztatu du, biltegiko fitxak abiapuntu izanik, eskabideari erantzuteko behar adina salgai
dagoela.
e) Salgaia igorpen-eremuan utzi arte biltegian egin beharreko mugimenduak eta manipulazioekipo egokiak deskribatu ditu.
f) Aplikazio informatikoak erabili ditu entrega-orriak betetzeko.
g) Salgaien irteerak erregistratu ditu biltegiko fitxetan eta dokumentazio teknikoan.
h) Etiketak sortu ditu, eta enbalajean zein tokitan jarri behar diren zehaztu du, eta beste
horrenbeste salgaiak babesteko seinaleekin.
i) Karga-aginduak interpretatu ditu, eta salgaiak garraiobidean kokatzeko tokia identifikatu du,
haien ezaugarri fisikoen eta destinoaren arabera.
j) Erroreen aurrean erantzukizuna erakutsi du.
B) Oinarrizko edukiak:
1.- Salgaiak hartzea eta sarrerak kudeatzea
Garraiobideak.
Deskargak kontrolatzeko prozedurak.
Salgaien kontzeptua eta sailkapena.
Enbalaje motak.
Salgaiak hartzearekin lotzen diren agiriak.
Salgaien erregistroa.
2.- Salgaien etiketak eta kodeak
Kodetze-sistemak.
EAN 8, 13, 39, 128 kodeak.
Kodeak esleitzeko prozesua.
Etiketak: motak eta funtzioak.
Etiketak kontrolatzeko tresnak.
Errotuluak eta seinaleak enbalajeetan.
Trazabilitatea egiaztatzea.
Laneko arriskuen prebentzioko neurriak.
3.- Produktuak eta salgaiak biltegiratzea
Biltegi motak.
Biltegiaren eremuak.
Salgaien manipulaziorako ekipo mekanikoak.
Salgaiak kokatzeko arauak.
Salgaiak kokatzeko moduak.
Salgaien kontserbazioa eta mantentzea arautzen dituzten segurtasun- eta higiene-arloko arauak.
Segurtasuna eta prebentzioa biltegiko lan osagarrietan.
4.- Izakinak kontrolatzeko oinarrizko eragiketak
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Biltegiratze-sistemak.
Stock motak.
Izakinen txandaketa.
Salgaiak berriz jartzeko sistemak.
Inbentarioa: xedea eta motak.
Inbentarioak egiteko prozesua.
Izakinak kontrolatzeko jarduera osagarrietan aplikazio informatikoak erabiltzea.
Larrialdietan jarduteko oinarrizko arauak.
5.- Eskaerak prestatzea eta salgaiak bidaltzea.
Eskaera-agindua.
Eskaerak jaso eta tratatzea.
Salgaiak igortzeko dokumentazio teknikoa.
Karga prestatzea.
Igortzeko etiketak eta enbalajea.
Lanbide-modulua: Datuen tratamendu informatikoa
Kodea: 3001
Kurtsoa: 2
Iraupena: 192 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Bere lanerako beharrezkoak diren ekipamenduak eta materialak prestatzen ditu, eta haien
funtzio, aplikazio eta mantentze-behar nagusiak ezagutzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamendu informatikoak eta haien periferikoak identifikatu eta sailkatu ditu, bulegotikaprozesuan duten erabileraren arabera.
b) Aplikazio informatiko batzuk eta besteak identifikatu ditu, eta egingo diren lanekin lotu ditu.
c) Elementu informatikoen arteko loturak egiaztatu ditu, hutsegiteak ikusi direnean haiek zuzendu
direlarik.
d) Erabili beharreko aplikazio informatikoen funtzionamendua egiaztatu du.
e) Ekipamendu informatikoak mantentzeko lehen mailako lanak egin ditu.
f) Behar diren segurtasun-neurriak hartu ditu, ekipamenduak piztetik eta itzaltzetik etorritako lanarriskuak ekiditeko.
g) Ergonomiako eta lan-osasuneko irizpideak kontuan hartuz kokatu ditu ekipamenduak.
2.- Datuak, testuak eta bestelako dokumentuak informatikoki grabatzen ditu, prozesuaren
azkartasuna eta zehaztasuna baloratuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Grabatu beharreko datuak dituzten dokumentuak antolatu ditu, eta ordenan jarri.
b) Datuak eta dokumentuak aldez aurretik ez daudela grabatuta egiaztatu du, bikoizketak
saihesteko.
c) Atzamarrak behar bezala kokatu ditu teklatu gainean.
d) Teklatuaren karaktereak identifikatu ditu ukimenarekin eta atzamarren kokalekuarekin.
e) Teklatu hedatua azkar eta zehazki erabili du, teklatura begiratu beharrik izan gabe.
f) Datuen grabaketan zuzentasun-maila handia lortu du, eta akatsak gehienez ere % 5 izan dira.
g) Irudiak eta bestelako dokumentuak digitalizatzeko eskanerra behar bezala erabili du.
h) Emaitzetan atzemandako anomalia eta akatsak zuzendu ditu.
i) Grabatutako datu eta testuen konfidentzialtasuna mantendu du.
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j) Arau ergonomikoak eta gorputz-jarreren higienearen arauak bete ditu, agindutako lanak
egitean.
3.- Testuak eta datuak informatikoki tratatzen ditu, aplikazio informatikoak eginkizunaren arabera
hautatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Proposatutako ariketa bakoitzean erabili beharreko aplikazioak identifikatu eta hautatu ditu.
b) Testu-prozesadoreekin testuak egin ditu, formatu desberdinak erabilita.
c) Irudiak, taulak eta beste objektu batzuk sartu ditu testuetan.
d) Egindako agiriak seinalaturiko tokian gorde ditu, erraz identifikatzea ahalbidetzen duten izenak
emanez.
e) Egindako lana sistematikoki grabatu du, ustekabeko galerarik gerta ez dadin.
f) Babeskopiak zenbatero egin behar diren identifikatu du.
g) Jasotako jarraibideak eta arau ergonomikoak eta gorputz-jarreren higienearen arauak bete ditu,
agindutako lanak egitean.
4.- Dokumentuak tramitatzen ditu, artxibatuz, inprimatuz eta igorriz, eta dokumentu mota bakoitza
bere kokalekuarekin identifikatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Dokumentu batzuk eta besteak identifikatu eta sailkatu ditu, haien ezaugarriak eta edukia
kontuan hartuta.
b) Fitxategiek euskarri digitalean izan ditzaketen kokalekuak identifikatu ditu.
c) Dokumentuak dagokien tokian artxibatu ditu modu digitalean.
d) Aldez aurretik artxibatutako dokumentuak eskuratu ditu.
e) Inprimaketako kontsumigarrien egoera egiaztatu du eta berriak jarri ditu, behar izan denean.
f) Kasu bakoitzaren arabera, inprimaketa aukera egokiak hautatu ditu.
g) Dokumentuak behar bezala inprimatu ditu.
h) Barne-mezularitza informatikoaren erremintak erabili ditu, eta dokumentuak behar bezala jaso
direla egiaztatu du.
i) Informazioaren tratamenduan erantzukizuna eta konfidentzialtasuna erakutsi du.
j) Ekipamendu informatikoak egoera hobezinean utzi ditu, lanaldia bukatutakoan.
B) Oinarrizko edukiak:
1.- Ekipamendu eta materialen prestaketa
Ekipamendu informatikoen osagaiak.
Informatikako periferikoak.
Bulegotika-aplikazioak.
Sistema eragileen oinarrizko ezagutza.
Ekipamendu informatikoen konektoreak.
Tresneria informatikoa mantentzea.
Informatikako kontsumigarriak.
Ekipamendu informatikoak erabiltzetik datozen lan-arriskuak.
Jarrera-osasuna.
2.- Datuen, testuen eta bestelako dokumentuen grabazio informatikoa
Lan-eremua antolatzea.
Teklatu hedatua. Teklen funtzioa.
Teknika mekanografikoa. Atzamarrak teklatu gainean jartzeko modua.
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Abiadura- eta zehaztasun-teknikak mekanografian.
Testuen transkripzioa.
Dokumentuen digitalizazioa.
Akats mekanografikoak zuzentzeko teknikak.
Informazioaren konfidentzialtasuna.
3.- Testuen eta datuen tratamendua
Testu-prozesadoreak. Egitura eta funtzioak.
Testu prozesadoreetan formatuak aplikatzea. Testuak editatzea.
Oinarrizko komunikazio idatziak egitea. Txantiloiak erabiltzea.
Dokumentuak konbinatu eta konparatzea.
Taulak egitea.
Irudiak eta beste objektu batzuk sartzea.
Kalkulu-orriak. Egitura eta funtzioak.
Formula eta funtzio errazak erabiltzea.
Datuen taulak eta grafikoak kalkulu-orrien bidez egitea.
Datu-baseetan datuak sortzea, aldatzea eta ezabatzea.
Egindako lanaren babeskopiak egitea.
4.- Dokumentuen tramitazioa
Fitxategi eta karpeta digitalen kudeaketa.
Dokumentuak kodetu eta sailkatzeko irizpideak.
Dokumentuen erregistro digitala.
Inprimagailua. Funtzionamendua eta motak.
Inprimagailuaren konfigurazioa.
Dokumentuak inprimatzea.
Lanbide-modulua: Bulegotikako oinarrizko aplikazioak
Kodea: 3002
Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Online tramitatzen du informazioa, internet, intranet eta beste sare batzuetako tresnak erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Sar gaitezkeen informazio sareak identifikatu ditu.
b) Informatikako sareetan informazioa bilatzeko zenbait metodo bereizi ditu.
c) Informazioa eskuratu du internet, intranet eta sare lokal batzuen bidez.
d) Agiriak aurkitu ditu interneteko tresnak erabiliz.
e) Artxiboak gordetzeko zerbitzu konpartituetan (“hodeia”) artxiboak jarri ditu, eta han biltegiratuta
dauden artxiboak berreskuratu.
f) Aurkitutako informazioaren egiazkotasuna egiaztatu du.
g) Erakundeen orriek eta oro har internetekoek administrazio-izapideak egiteko balio duten
ebaluatu du.
2.- Barne eta kanpoko komunikazioak egiten ditu posta elektronikoko utilitateen bidez, ezarritako
jarraibideekin bat.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Barne eta kanpoko mezuak transmititu eta jasotzeko prozedurak identifikatu ditu.
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b) Posta elektronika erabili du barne eta kanpoko mezuak bidali eta jasotzeko.
c) Dokumentuak eta estekak, besteak beste, erantsi dizkio posta elektronikoko mezuei.
d) Posta elektronikoko utilitateak erabili ditu informazioa banatzeko zerrendak eta kontaktuak,
besteak beste, sailkatzeko.
e) Lehentasun-, garrantzi- eta jarraipen-irizpideak, besteak beste, aplikatu ditu mezuak
bidaltzean, jasotako jarraibideekin bat.
f) Segurtasun- eta konfidentzialtasun-neurriak egiaztatu ditu informazioa zaindu edo bidaltzean,
finkatutako jarraibideekin bat.
g) Agenda antolatu du, eta atazak, abisuak eta lana planifikatzeko beste tresna batzuk erabili ditu.
3.- Dokumentuak lantzen ditu, kalkulu-orrien oinarrizko aplikazioak erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mota guztietako datuak eta erreferentziak erabili ditu gelaxka, barruti, orri eta liburuetarako.
b) Oinarrizko formula eta funtzioak aplikatu ditu.
c) Hainbat motatako grafikoak sortu eta aldatu ditu.
d) Kalkulu-orria datu-base sinple gisa erabili du.
e) Aplikazioak eta periferikoak erabili ditu testuak, zenbakiak, kodeak eta irudiak sartzeko.
f) Ergonomia eta osasuneko arauak aplikatu ditu jarduerak gauzatzean.
4.- Aurkezpen grafikoak egiten ditu, eta, horretarako, aplikazio informatikoak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aurkezpen-aplikazioen oinarrizko aukerak identifikatu ditu.
b) Aurkezpen batekin lotutako ikuspegi motak ezagutu ditu.
c) Tipografiak eta konposatzeko, diseinatzeko eta kolorea erabiltzeko oinarrizko arauak aplikatu
eta aztertu ditu.
d) Aurkezpen sinpleak sortu ditu, eta haietan testua, grafikoak, objektuak eta multimedia-artxiboak
sartu ditu.
e) Aurkezpen-txantiloiak diseinatu ditu.
f) Periferikoak erabili ditu aurkezpenak gauzatzeko, eta ongi funtzionatzen dutela bermatu du.
B) Oinarrizko edukiak:
1.- Informazioa online tramitatzea. Internet, intranet, LAN sareak
Sare informatikoak.
Bilaketa aktiboa sare informatikoetan.
Informazioa interneten modu konpartituan gordetzeko zerbitzuak.
Erakundeen webguneak.
2.- Barne eta kanpoko komunikazioak posta elektronikoaren bitartez egitea
Barruko eta kanpoko mezuak igortzeko eta jasotzeko prozedurak.
Mezuak posta bidez igortzea eta jasotzea.
Dokumentuak eta loturak sartzea posta elektronikoko mezuetan.
Kontaktuen sailkapena eta banaketa-zerrendak. Deialdiak eta abisuak.
Informazioa zaindu edo bidaltzeari dagozkion segurtasun- eta konfidentzialtasun-neurriak.
Agenda antolatzea atazak, abisuak eta lana planifikatzeko beste tresna batzuk sartzeko.
3.- Dokumentuak kalkulu-orrien bidez egitea
Datu motak. Gelaxken erreferentziak. Barrutiak. Orriak. Liburuak.
Formulak eta funtzioak erabiltzea.
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Grafikoak sortu eta aldatzea.
Ergonomia-erregelak.
Dokumentu mota batzuk eta besteak lantzea.
Formulario errazak erabiltzea.
Zerrendak sortzea, datuen iragazketa, babesa eta antolamendua eta datu-baseen bestelako
oinarrizko elementuak, kalkulu-orriaren bitartez.
4.- Aurkezpenak egitea.
Aurkezpen-aplikazioen oinarrizko aukerak identifikatzea.
Diapositibak diseinatzea eta editatzea. Ikuspegi motak.
Diapositibak, testuak eta objektuak formateatzea.
Animazio-efektuak eta trantsizio-efektuak aplikatzea.
Soinuak eta bideoa aplikatzea.
Txantiloiak eta morroiak erabiltzea.
Jendearentzako aurkezpena: proiektagailu bati konektatzea eta konfiguratzea.
Lanbide-modulua: Bezeroentzako arreta
Kodea: 3005
Kurtsoa: 1
Iraupena: 99 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Arreta egiten die balizko bezeroei, komunikazio-teknika batzuk eta besteak ezagutuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Balizko bezeroaren portaera aztertu du.
b) Jarrera eta solasa egoki moldatu ditu abiapuntuko egoerara.
c) Balizko bezeroari buruzko beharrezko informazioa lortu du.
d) Komunikazioa bultzatu du, teknika eta jarrera egokiak erabiliz haren garapenerako.
e) Solasaldian aritu da, formulak, merkataritzako hiztegia eta komunikazio-loturak erabilita
(argibideak eskatzea, informazioa eskatzea, norbaiti errepikatzeko eskatzea eta beste hainbat).
f) Erraz ebazteko moduko galdera bati erantzun dio, merkataritzako lexiko egokia erabiliz.
g) Aldez aurretik ezarritako gai bati buruz ahoz jardun du talde baten aurrean edo bi solaskidek
parte hartzen duten komunikazio-harreman batean.
h) Besteekiko jarrera adostaile eta sentibera izan du, tratuan gozo eta adeitsu agertuz.
i) Argi eman du informazioa, modu txukunean, egituratuan eta zehatzean.
2.- Zerbitzuaren aukeren berri ematen dio balizko bezeroari, ikuspuntu teknikotik arrazoituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Publiko mota desberdinak aztertu ditu.
b) Bezeroak eta hornitzaileak bereizi ditu, eta haiek publikotik oro har.
c) Merkataritzako komunikazioaren oinarrizko terminologia ezagutu du.
d) Informazioaren eta publizitatearen arteko bereizketa egin du.
e) Erantzunak egokitu ditu jendearen galderen arabera.
f) Bezeroari zerbitzuaren ezaugarrien berri eman dio, batez ere espero daitezkeen kalitateei
dagokienez.
g) Bezeroa aukera gomendagarrienaz aholkatu du, aukera bat baino gehiago daudenean, eta
bakoitzaren ezaugarriei eta akaberei buruzko informazioa eman dio.
h) Bezeroari eskatu dio egin duen hautaketaren berri emateko.
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ditu.

3.- Egindako zerbitzuaren berri ematen dio balizko bezeroari, eta egindako eragiketak arrazoitzen
Ebaluazio-irizpideak:

dio.

a) Prozesatutako artikuluak eman dizkio bezeroari, eta haietan egindako zerbitzuen berri eman

b) Entregatutako artikuluetan egin beharreko eragiketak eta horretarako aurreikusitako denborak
modu egokian jakinarazi dizkio bezeroari.
c) Zerbitzuari edo produktuari buruz eman beharreko dokumentuak identifikatu ditu.
d) Lortutako akaberarekin bezeroa ados dagoen ala ez jakin du, eta adostasunik ez badu, haren
kexak modu egokian jaso ditu.
e) Txukuntasuna eta zuzentasuna baloratu ditu, hala janzkeran nola gorputz-irudian,
bezeroentzako arretarako funtsezko elementutzat jo ditu eta.
f) Bezeroarekiko errespetua gorde du une oro.
g) Bezeroaren leialtasuna lortzen saiatu da, lan ona eginez.
h) Bermealdia zehaztu du, baita hari lotutako legezko betebeharrak ere.
4.- Balizko bezeroen erreklamazioak entzuten ditu, eta jarduketa-protokoloa ezagutzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bezeroari hainbat aukera eman dizkio erraz konpon daitezkeen erreklamazioetarako, eta argi
azaldu dizkio egin beharreko lanen denbora eta baldintzak, baita zenbateko aukera dagoen ere
espero den aldaketa lortzeko.
b) Indarrean dauden legeek azpimarratzen dituzten alderdi garrantzitsuenak azaldu ditu,
erreklamazioei dagokienez.
c) Behar besteko informazioa eta dokumentazioa eman dizkio bezeroari, idatzizko erreklamazioa
aurkez dezan, halakorik behar badu.
d) Bezeroak erreklamazioa egiteko aurkeztutako formularioak jaso ditu.
e) Erreklamazio-orri bat bete du.
f) Informazioa konpartitu du lantaldearekin.
B) Oinarrizko edukiak:
1.- Bezeroentzako arreta
Komunikazio-prozesua. Esku hartzen duten agenteak eta elementuak. Bezeroekin komunikatzeko
kanalak.
Komunikatzeko oztopoak eta zailtasunak.
Ahozko komunikazioa: ahozko mezuak igortzea eta jasotzea.
Motibazioa, frustrazioa eta babes-mekanismoak. Komunikazio ez-ahozkoa.
Enpatia eta harmena.
2.- Produktu eta zerbitzuen salmenta
Saltzaile profesionalaren jarduera.
Produktu eta zerbitzuen ezaugarriak azaltzea. Produktua aurkeztea eta erakustea.
Saltzailea. Ezaugarriak, funtzioak eta jarrerak. Salmentarako eta haren garapenerako kualitateak
eta gaitasunak.
Saltzaile profesionala: jarduketa eredua. Bezeroekiko harremana. Bezeroaren objekzioak.
Salmenta-teknikak.
Salmenta-ondoko zerbitzuak.
Txikizkako Merkataritza Antolatzeko Legearen oinarrizko alderdiak.
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3.- Bezeroarentzako informazioa
Eginkizunak, helburuak eta bezeroen eta profesionalaren arteko harremana.
Bezero motak eta haien harremana zerbitzugintzarekin.
Banan-banako harrera, konfiantzaren oinarri gisa, zerbitzua eskaintzerakoan.
Bezeroaren beharrak eta gustuak, bai eta haiek asetzeko irizpideak ere.
Bezeroak leial egitea.
Bezeroen objekzioak eta eurak nola tratatu.
Jasotako artikulua sailkatu ahal izateko identifikatu behar diren funtsezko parametroak. Haiek
jasotzeko teknikak.
Zerbitzuak emateari lotutako oinarrizko dokumentazioa.
4.- Erreklamazioen tratamendua
Erreklamazioen aurrean jarduteko erabiltzen diren teknikak. Erreklamazioak kudeatzea.
Konpontzeko aukerak. Erreklamazioaren testuingurua osatzen duten elementu formalak.
Erreklamazio batean beharrezkoak diren dokumentuak edo frogak. Erreklamazioak biltzeko
prozedura.
Erreklamazioak kudeatzeko tresna informatikoak erabiltzea.
Lanbide-modulua: Eskariak prestatzea eta produktuak saltzea
Kodea: 3006
Kurtsoa: 1
Iraupena: 66 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Aholkua ematen du eskatutako produktuen ezaugarriei buruz, eta eskatutako salgaiak
hautatzen ditu ezarritako jarraibideekin bat.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Dendetan, saltoki handietan, biltegietan eta logistikako enpresa edo departamentuetan,
bezeroei arreta emateko eta eskariak prestatzeko prozesuaren faseak identifikatu ditu.
b) Saltokiaren xede diren bezeroei egokitutako komunikazio teknikak aplikatu ditu, jarrera eta
diskurtsoa abiapuntuko egoerari egokitu dizkio eta balizko bezeroari buruzko beharrezko informazioa
lortu du.
c) Erraz ebazteko moduko galdera batzuei erantzun die, merkataritzako lexiko egokia erabiliz.
d) Besteekiko jarrera adostailea eta sentibera izan du, amultsu eta adeitsu agertu da, eta
informazio argia, ordenatua, egituratua eta zehatza eman du.
e) Produktuen ezaugarrien berri eman dio balizko bezeroari, batez ere espero daitezkeen
kalitateei buruz, erabilerari eta kontsumoari buruz; horretarako, produktuaren onurak arrazoitu ditu eta
bermealdiaren berri eman du.
f) Kobratzeko eta itzultzeko lanak erlazionatu ditu izan daitezkeen eragiketen
dokumentazioarekin.
2.- Eskaerak atontzen ditu balizko bezeroen errekerimenduei jarraituz, neurtzeko eta pisatzeko
teknikak aplikatuz, eskuzko erremintak eta berariazko terminalak erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Salgaien edo produktuen eskaeren kontserbazio eta enbalajerako segurtasun-, higiene- eta
osasun-gomendioak aplikatu ditu, eta behar bezala interpretatu du haiei buruzko sinbologia.
b) Ereduko eskaeren aginduetan jasotako informazioa interpretatu du, haiei buruzko
dokumentuak bete ditu, besteak beste eskaera orriak, albaranak, banaketa-aginduak, packing list.
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ditu.

c) Eskaerak prestatu eta atontzerakoan salgaiek/produktuek jasan ditzaketen kalteak deskribatu

d) ST baten (saltokiko terminala) ezaugarriak eta ordainketa elektronikoak erabiltzeko prozedurak
deskribatu ditu.
e) Salmentarekin eta itzulketekin lotutako entrega-agiriak identifikatu ditu, eta kutxako itxiera egin
du, bidezkoa izanez gero.
f) Salgaien/produktuen manipulazioarekin lotutako laneko arriskuak prebenitzeko oinarrizko
neurriak aplikatu ditu, eta horretarako norbera babesteko ekipamenduak erabili ditu.
g) Salgaien/produktuen manipulazioarekin lotutako laneko arriskuak prebenitzeko oinarrizko
neurriak aplikatu ditu.
3.- Eskaerak prestatzen ditu bidaltzeko, enbalaje- eta etiketatze-prozedurak aplikatuz, eskuzkoak
eta automatikoak, berariazko ekipamenduen bitartez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eskaerak prestatzeko pausuak eta prozedura orokorrak deskribatu ditu (hautaketa,
taldekatzea, etiketatzea eta azken aurkezpena).
b) Ontzi eta enbalaje mota nagusiak identifikatu ditu, barruan dituzten produktuen edo salgaien
ezaugarri fisiko eta teknikoen arabera.
c) Ezarritako etiketatze-irizpideak erabili ditu eta, bidezkoa izanez gero, paketatutako produktuen
edo salgaien unitate kopurua, neurria eta pisua adierazi ditu.
d) Enbalaje-prozesuen ondorioz sortzen diren hondakinak murriztu eta gutxitzeko neurri egokiak
hartu ditu.
e) Eskuz eta mekanikoki pisatzeko eta zenbatzeko ekipamenduak behar den zehaztasunez erabili
ditu, eskaera-aginduetan ezarritako neurketa- eta pisaketa-unitateak erabiliz.
f) Segurtasun-, higiene- eta osasun-arloko neurri eta arauak aplikatu ditu, eta prestaketan eta
enbalatzean sortutako hondakinak desagerrarazi ditu.
4.- Saldu osteko zerbitzuaren segimendua egiten du, gerta daitezkeen egoerak identifikatzen ditu
eta dagozkien protokoloak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Saldu osteko zerbitzuaren funtzioak deskribatu ditu.
b) Erreklamazioak eta haiei lotutako dokumentuak tratatzeko prozedurak identifikatu ditu
(erreklamazio inprimakiak, erreklamazio orriak, eskutitzak eta beste).
c) Indarrean dauden legeek azpimarratzen dituzten alderdi garrantzitsuenak azaldu ditu,
erreklamazioei dagokienez.
d) Bezeroari aukera ezberdinak eman dizkio, erraz konpon daitezkeen erreklamazioen aurrean,
eta egin beharreko lanen denbora eta baldintzak argi azaldu dizkio, bai eta lor daitekeen aldaketaren
norainokoa ere.
e) Bezeroari behar besteko informazioa eta dokumentazioa eman dizkio, idatziz erreklamazioa
aurkez dezan, halakorik behar badu.
f) Bezeroak erreklamazioa egiteko aurkeztutako formularioak jaso ditu, sailkatu ditu eta
arduradunari haren gaineko informazioa igorri dio.
B) Oinarrizko edukiak:
1.- Aholkua ematea salmenta-puntuan
Bezeroari arreta emateko eta eskaerak prestatzeko prozesuaren faseak.
Berme epeak.
Kobratze- eta itzulketa-lanekin erlazionatutako dokumentazioa.
Salmentako oinarrizko teknikak.
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Bezeroentzako arreta.
Balizko bezeroarekiko harremana. Informazioa helaraztea.
Telefonoz aritzeko erregelak.
Merkataritzako lexikoa.
Produktuen ezaugarriak. Kalitateak. Erabiltzeko eta kontsumitzeko moduak.
2.- Salgai eta produktuen eskaerak taxutzea
Salgaien/produktuen motak. Ezaugarriak.
Eskaera motak. Eskaera-unitatea.
Eskaerak prestatzeko metodoak: eskuzkoak, erdiautomatikoak eta automatikoak.
Produktuen manipulazioa eta kontserbazioa. Segurtasun-, higiene- eta osasun-gomendioak.
Pisaketa, kokapena eta ikusgarritasuna. Pisatzeko tresneria.
Pisatzeko eta eskaerak optimizatzeko sistemak. Ahots bidezko picking-a.
Eskaerak egiaztatzea. Eskaerak erregistratu eta egiaztatzea. Informazio-fluxuak.
Saltokiko terminala: ezaugarriak.
3.- Eskaerak prestatzea, bidaltzeko
Eskaerak prestatzeko oinarrizko eragiketak. Urratsak eta ezaugarriak.
Produktu eta salgaien aurkezpenaren oinarrizko sinbologia, haien manipulaziorako.
Eskaerak prestatzeko dokumentazioa. Prozesua kontrolatzea: Trazabilitatea.
Eskaerak prestatzeko ekipamendu eta baliabideak.
Eskaerak amaitzea.
Aurkeztea eta enbalatzea, garraiatzeko edo entregatzeko.
Enbalatzea. Oinarrizko arau eta gomendioak. Eskuz eta bitarteko mekanikoekin enbalatzea.
Produktuak eskaera-unitatean jarri eta antolatzea.
Eskaeren prestaketan aplikatu beharreko laneko arriskuen prebentzio-neurriak. Ohiko istripu eta
arriskuak.
Jarrera-higienea. Zamak eskuz manipulatzeari buruzko gomendioak.
Jarrera behartuen eraginpean egotea.
4.- Saldu osteko zerbitzuaren segimendua
Saldu osteko zerbitzua.
Eskaerak entregatzea.
Erreklamazioak.
Erreklamazioak tratatzeko prozedurak.
Erreklamazioak kudeatzeko behar diren agiriak.
Formularioak biltzeko prozedura.
Txikizkako Merkataritza Antolatzeko Legearen oinarrizko alderdiak.
Lanbide-modulua: Saltzeko teknikak eta saldu osteko segimendua
Kodea: E550
Kurtsoa: 2
Iraupena: 72 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Teknika egokiak aplikatzen dizkio produktuen eta zerbitzuen salmentari, merkaturatzeko bide
tradizionalen bitartez.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Oinarrizko leialtze-teknikak deskribatu eta azaldu ditu, eta prozesu horretan parte hartzen
duten arrazoizko eta emoziozko elementuak aztertu ditu, bezeroa leialtze-planean sartzea
erabakitzeko.
b) Bezeroaren oroitzapena eta lotura bultzatzeko teknikak aplikatu ditu.
c) Saltzaile batek aurrez aurreko zein aurrez aurrekoak ez diren salmenten merkataritzaharremanetan izan behar dituen ezaugarriak eta garatu behar dituen jarrerak deskribatu ditu.
d) Bezeroen jokabideari eragiten dioten aldagaiak eta erosteko motibazioak identifikatu ditu.
e) Bezeroekiko enpatia erraztuko duten komunikazio-teknikak eta gizarte-trebetasunak aplikatu
ditu.
f) Salmenta gehigarriak, osagarriak eta ordezkoak eragiteko moduak zehaztu ditu.
g) Enpresaren posizionamendua identifikatu eta deskribatu du, baita posizionamendu horrek
bezeroaren eta saltzailearen arteko harremanean duen eragina ere; horretarako, aurrez aurreko
salmentarako ohiko egoeretan saltzeko prozesuaren funtsezko faseak deskribatu ditu.
h) Produktu edo zerbitzua aurkeztu du; horretarako, produktuaren ezaugarriak behar bezala
deskribatu ditu, aplikazio informatiko egokiak erabili ditu.
ditu.

2.- Bezeroen segimendua egiteko eta saldu osteko zerbitzua kontrolatzeko prozedurak aplikatzen
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Merkataritza-prozesuetan saldu osteko zerbitzuaren garrantzia eta esanahia azaldu du.
b) Saldu osteko segimendua behar duten merkataritza-egoerak identifikatu ditu.
c) Saldu osteko zerbitzuaren kalitatea kontrolatzean gehien erabili ohi diren metodoak deskribatu

d) Saldu osteko prozesua egituratzen duten uneak edo faseak bereizi ditu.
e) Prozesuan gorabehera bat izan dela jakin denetik aurrera jarraitu beharreko prozedura
deskribatu du, eta gorabehera eragin duten gakoak eta erantzukizunaren esparrua identifikatu ditu;
gainera, bidezkoa izanez gero, saldu osteko zerbitzua kontrolatzeko prozedurari buruzko informazioa
txertatu du.
f) Egoera bakoitzari dagozkion idazkiak egin ditu (urtebetetzea, Gabonak, esker onak, etab.) argi
eta labur, haien asmoaren eta kanalaren arabera (posta elektronikoa, posta arrunta, telefonoa,
mugikorretako mezuak, etab.), bezeroak leialtzeko.
B) Edukiak:
1.- Salmenta-prozesu eta -teknikak
Salmenta motak.
Salmenta-prozesuaren faseak.
Salmenta prestatzea.
Bezeroarengana hurbiltzea.
Produktua/zerbitzua aztertzea.
Salmenta-argudioak.
Produktua/zerbitzua aurkeztea eta erakustea.
Bezero talde handi baten aurrean erakustaldia egitea.
Merkataritza-argudioak.
Eragozpenak errefusatzeko teknikak.
Erostera bultzatzeko teknikak.
Salmenta gurutzatuak.
Salmentari aplikatutako komunikazio-teknikak.
Aurrez aurrekoak ez diren komunikazio-teknikak.
2.- Bezeroen segimendua eta leialtzea
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Konfiantza eta merkataritza-harremanak.
Leialtzeko estrategiak.
Bezeroekiko harremanak esternalizatzea: telemarketina.
Bezeroekiko harremanak kudeatzeko aplikazioak (CRM).
Lanbide-modulua: Merkataritzako erakusleiho-apainketa, seinalegintza eta kartelgintza
Kodea: E551
Kurtsoa: 2
Iraupena: 96 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Publizitate- eta sustapen-kartel eta -liburuxkak egiten ditu, salmentetarako pizgarria emateko
eta saltegi txikien bezeroak leialtzeko, eta erabiltzaile-mailan espezifikoak diren material eta
bulegotika-aplikazioak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Denda txikietako saltokia animatzeko erabiltzen diren publizitate- eta sustapen-kartel eta liburuxken ezaugarriak, helmena eta eraginkortasuna definitu ditu.
b) Txikizkako merkataritzan berezkoak diren liburuxka eta kartelen mezuak aztertu ditu, haietariko
bakoitzaren ezaugarriak zehaztu ditu eta haien eraginkortasuna eta eragina konparatu ditu.
c) Hainbat motatako merkataritza-mezuak egin ditu, bezeroen motak kontuan hartuta,
sustapeneko ekintza eta helburu batzuetarako eta besteetarako.
d) Errotulazio-teknikak bereizi ditu euskarri diferenteak egiteko: saltegi txikietan erabiltzen diren
kartelak, liburuxkak eta etiketak.
e) Publizitate- eta sustapen-kartel eta -liburuxkak egiteko erabiltzaile-mailako bulegotika-aplikazio
espezifikoen utilitate eta prestazio nagusiak deskribatu ditu.
f) Saltegi txiki baten ezaugarrietatik abiatuta, katalogoak, liburuxkak eta triptikoak diseinatu ditu
erabiltzaile-mailako bulegotika-aplikazio espezifikoak erabiliz; horretarako, zein material erabili behar
diren ezarri du, eta kartelak egin ditu errotulazio-teknikak erabiliz, eta materialak konbinatuz, harmonia
lortzeko formaren, testuraren eta kolorearen artean, establezimenduaren irudi korporatiboaren
arabera.
2- Erakusleiho-apainketako teknika espezifikoak aplikatzen ditu, saltegi txikiaren helburu
komertzial eta estetikoen arabera, dendaren irudirako eta bezeroen erakarpenerako.
Ebaluazio-irizpideak:
ditu.

a) Saltegi txikietan ohikoak diren erakusleihoen elementu, material eta dimentsioak deskribatu

b) Artikuluen sustapenari eta erakusleihoaren osaerari buruzko alderdiak bereizi ditu, eta
merkataritza-erakusleihoen diseinuko teknika nagusien ezaugarriak azaldu ditu.
c) Erakusleiho-apainketako teknikak eta koloreen, argien eta bestelako material eta elementuen
konbinazioak erabiliz lortu nahi diren efektu bisualak aplikatzeak bezeroengan sortzen dituen efektuak
azaldu ditu.
d) Dendaren zati diren kanpoko elementuak identifikatu ditu, saltegi txikien kasu errealetatik
abiatuta, eta gutxienez hauek bereizi ditu:
- Fatxadaren eta kanpoko elementuen integrazioa.
- Kanpoko errotuluak.
- Establezimenduaren sarreraren eta irteeraren kokalekua eta sarbide kopurua.
- Erakusleihoa: kokalekua, dimentsioa eta argiztapena.
- Erakusleihoari aplikatutako baliabide eta teknikak.
- Merkataritza-araudia aplikatzea eta herri-bidea erabiltzea.
- Lortu nahi diren efektu bisualak.
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e) Erakusleihoa diseinatu du saltegi txiki baten ezaugarrietatik abiatuta; ezaugarri horien artean
adierazi ditu kokalekua, erakusleihorako espazioa, produktu motak, balizko bezeroak...:
- Erakusleihoaren konposizioa eta muntaketa egiteko irizpideak definitu ditu.
- Materialak hautatzeko irizpideak definitu ditu.
- Erakusleihoaren diseinuan aplikatu beharreko erakusleiho-apainketako teknikak zehaztu ditu.
- Segurtasun-araudia aplikatu du.
- Bozetoa egin du proiekzio-metodo egokiak eta aurreikusitako teknikak erabiliz.
- Erakusleihoaren muntaketa simulatu du, proposatutako bozetoaren arabera.
B) Edukiak:
1.- Merkataritzako seinalegintza eta kartelgintza
Identitatea: logotipoa eta marka
Merkataritza-publizitatea: motak, merkataritzako paper-gauzak eta merchandisinga
Errotuluak eta idazkunak: errotulazio-teknikak liburuxka eta karteletarako
Liburuxka eta kartelen autoediziorako aplikazioak
Aplikazio informatiko grafikoak eta ediziokoak
2.- Erakusleiho-apainketa saltoki txikietan
Erakusleihoaren helburuak.
Araudia eta administrazio-izapide espezifikoak.
Erakusleiho motak, haien ezaugarrien, eginkizunaren eta generoaren arabera
Erakusleihoaren elementuak.
Animaziorako elementuak
Euskarriak
Pertxak eta erakustegiak
Manikiak, moduluak, banderak eta atzealdeak
Fantasiak, demoak eta platoak
Seinalizatzaileak, erakartzaileak eta kartelak
Erakusleihoen diseinua: erakusleiho txikiaren forma eta osaera aztertzea. Estetika eta
pertzepzioa. Erakusleiho-apainketako teknikak. Forma, kolorea eta argia aplikatzea. Bozetoa,
espazioaren planifikazioa. Erakusleihoen diseinuaren gaur egungo joerak.
Erakusleiho bat muntatzeko lanak antolatzea.
Erakusleihoaren egitura: egiturazko elementu arinak, testurak eta materialak
Finkatze-elementuak: estaldura itsasgarriak, pinturak, argizariak, kolak eta ehunak
Argiztatze-elementuak: instalazio errazak
Laneko arriskuen prebentzioa erakusleihoen muntaketan: erremintak eta laneko ekipamendua.
Laneko arriskuen prebentziorako gomendioak
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak I.
Kodea: 3009
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problema errazak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna
eta autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Hipotesi errazak proposatu ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik bildutako
zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesiak aztertu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats eman dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta frogen bidez defendatu du bere jarrera
hori.
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta gatazkak konpontzeko trebetasunak badituela
azaldu du.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Gidoi bati jarraikiz, ikerketa eta laborategiko praktika errazak egiten ditu; horretarako, hainbat
teknika aplikatzen ditu, materiala behar bezala erabili, magnitude egokiak neurtu, eta emaitzak
interpretatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko oinarrizko materialaren zerrenda egin du, izan ditzakeen aplikazioak ere jasota.
b) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
c) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitatetan adierazi.
d) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
e) Egin behar duen teknika esperimental bakoitzean, kontuan izan ditu higiene- eta segurtasunbaldintzak.
f) Lan esperimentalean segurtasunaren oinarrizko arauak onartu eta bete ditu, eta erabili dituen
tresnak eta materiala zaindu ditu.
g) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
h) Hipotesiak aztertu ditu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
i) Metodo eta prozedura esperimental erraz eta askotarikoak planifikatu ditu hipotesia
gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
j) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
k) Antolatu eta interpretatu egin ditu datu esperimentalak, hainbat baliabideren laguntzarekin.
l) Azalpen arrazoituak eman ditu, hipotesia berresteko edo gezurtatzeko asmoz.
m) Ikerketaren emaitzen berri eman du, eta txostenak egin ditu hainbat baliabide eta euskarri
analogiko eta/edo digital baliatuta.
n) Lan zientifikoa antolatu du, ordenari eta zehaztasunari eutsita.
ñ) Informazioa hainbat formatutan bilatu, kontsultatu eta erabili du.
o) Egoki erabili du hiztegi zientifikoa.
3.- Materiak naturan izaten dituen forma guztiak aintzat hartuta, materiaren funtsezko
propietateak identifikatzen eta deskribatzen ditu, magnitude fisikoak eta oinarrizko unitateak sistema
metriko hamartarrean erabilita.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren propietateak deskribatu ditu.
b) Luzeraren, masaren eta edukieraren unitate-aldaketak egin ditu.
c) Bolumenaren eta edukieraren unitateen arteko baliokidetasuna identifikatu du.
d) Eguneroko egoeretan neurketak egin ditu, eta notazio zientifikoaren bitartez adierazi du
emaitza, Nazioarteko Sistemako unitateetan.
e) Materiaren propietate orokorrak eta propietate bereziak bereizi ditu, eta propietate berezien
bitartez substantziak identifikatu ditu.
f) Materiak izan ditzakeen agregazio-egoerak identifikatu ditu.
g) Materiaren egoera-aldaketak identifikatu eta izendatu ditu.
h) Eredu zinetiko-molekularra erabili du egoera-aldaketak azaltzeko.
i) Substantzia baten agregazio-egoerak zeintzuk diren bereizi du, fusio- eta irakite-tenperatura
jakinda.
j) Irakitearen eta lurrunketaren arteko aldeak zehaztu ditu, adibide errazen bitartez.
4.- Nahaste sinpleen osagaiak bereizteko metodo egokiena erabiltzen du, nahastearen oinarrian
dagoen prozesu fisiko edo kimikoarekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adibide errazen bitartez, sistema material homogeneoak eta heterogeneoak identifikatu ditu.
b) Substantzia puruak eta nahasteak zer diren identifikatu eta deskribatu du.
c) Substantzia puruen eta nahasteen arteko desberdintasun nagusiak zeintzuk diren adierazi du.
d) Prozesu fisikoak eta kimikoak bereizi ditu.
e) Substantzien zerrenda batetik, nahasteak, substantzia sinpleak eta konposatuak hautatu ditu.
f) Nahasteak bereizteko metodo errazak aplikatu ditu modu praktikoan.
g) Lanbideekin lotura duten materialen oinarrizko ezaugarri orokorrak deskribatu ditu, IKTak
erabilita.
h) Talde-lanaren aldeko jarrera agertu du.
5.- Ohartzen da energia dagoela prozesu naturaletan, eta bizitza errealeko fenomeno errazak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketak egiteko ahalmenarekin lotu du energiaren kontzeptua.
b) Energiaren esku-hartze agerikoa duten eguneroko bizitzako egoerak identifikatu ditu.
c) Organismoari eta bizitzari eustearekin lotutako prozesuen artetik, energiak egiteko
garrantzitsua betetzen duen prozesuak deskribatu ditu.
d) Energia magnitudetzat definitu du, eta badaki energia neurtzeko zer unitate erabiltzen diren.
e) Energiaren unitate-aldaketak aplikatu ditu.
f) Beroa eta tenperatura bereizi ditu.
g) Eguneroko fenomenoetan agerian geratzen diren energia motak identifikatu ditu.
h) Energiaren kontserbazioa azaldu du, hainbat sistematan.
i) Askotariko energia-iturriak azaldu ditu.
j) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen taldeak finkatu ditu.
k) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen abantailak eta eragozpenak (lortzeko modua,
garraioa, erabilera) azaldu ditu, IKTak erabilita.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko energia-iturriak zeintzuk diren aztertu du, eta lanbide-profilarekin
lotura dutenak aipatu ditu.
6.- Osasuna eta gaixotasuna bereizten ditu, eta osasunarekin lotutako arrisku-egoerak
identifikatzen; horretarako, giza gorputzari buruzko jakintza baliatzen du, eta gure bizimoduaren
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ohiturak gaixotasun ohikoenekin lotzen, gaixotasun horien aurkako oinarrizko defentsa-printzipioak
aipatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsonentzako osasun- eta gaixotasun-egoerak identifikatu ditu.
b) Herritarren gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso ohikoenak identifikatu eta sailkatu ditu, eta
gaixotasun horien kausak, agente eragileak, prebentzioa eta tratamenduak aipatu ditu.
c) Immunitate-sistemaren oinarrizko funtzionamendua azaldu du, eta txertatzea gaixotasunen
prebentziorako ekarpen biomedikoa dela balioetsi du.
d) Aintzat hartu du txertatze-kanpainak garrantzitsuak direla gaixotasun infekziosoen
prebentzioan.
e) Zer organo mota ematen diren deskribatu du, bai eta transplanteetan izaten diren arazoak ere.
f) Higiene pertsonaleko, zaintzako eta atseden hartzeko oinarrizko ohiturak egokiak direla onartu
eta justifikatu du.
g) Dagokion lanbide-ingurune hurbilenekoarekin lotutako osasunarekiko arrisku-egoerak
identifikatu ditu.
h) Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren oinarrizko funtzionamendua nolakoa den eta zer
aukera eskaintzen dituen ikertu du Internet bidez.
7.- Jabetzen da garrantzitsua dela prebentzio-ohiturak eta bizimodu osasungarriko ohiturak
hartzea, nutrizioan inplikatuta dauden gailu eta sistemei dagokienez; oinarrizko egitura anatomikoak
dagozkien funtzioekin lotzen ditu, eta eremu pertsonaleko eta sozialeko egoera praktikoak ikertzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta gailuen oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu
ditu grafiko eta eskema analogiko eta digitaletan.
b) Nutrizio-sistemen eta -gailuen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
ohikoenak identifikatu ditu.
d) Ikasgelan, laborategian eta Interneten ikerketak egin ditu elikagaietan dauden mantenugaiei
buruz eta elikadura orekatu eta osasungarria izateak duen garrantziari buruz.
e) Bere jakintza aplikatu du, dieta pertsonalak egiteko, eta ongizatea lortzearekin eta nutrizioohitura osasungarriak hartzearekin lotutako ondorioak atera ditu.
8.- Badaki zeinen garrantzitsua den ohitura eta bizimodu osasungarriak izatea gizakien harreman
eta ugalketako prozesuei begira, eta, horretarako, giza anatomiaren eta funtzionamenduaren
oinarrizko alderdiak zeintzuk diren ikasteaz gain, egoera praktikoak aztertzen ditu, ingurune hurbilean
kokatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza ugalketa- eta nerbio-sistemaren oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu ditu grafiko eta
eskema analogiko eta digitaletan.
b) Erlazio- eta ugalketa-sistemen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Substantzia adiktiboek eta, bereziki, nerabezaroan arrisku handienekoak direnek (tabakoa,
alkohola, kanabisa...) gorputzean eragiten dituzten efektu nagusiak zeintzuk diren ikertu du
laborategian, ikasgelan eta Internet bidez; jabetu da zeintzuk diren osasun-arriskua dakarten egoerak
eta jokabideak, eta konturatu da substantzia horiek kontsumitzea arriskutsua dela.
d) Higienezko eta sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitzeko ohiturak identifikatu ditu, eta
norberaren ongizatea zein osasun kolektiboa sustatzeko ondorioak atera ditu.
e) Metodo antikontzeptiboak alderatu ditu, eta aintzat hartu du zeinen garrantzitsuak diren sexutransmisioko gaixotasunen prebentzioan.
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f) Norberaren eta ingurukoen sexualitatea onartu du, eta sexu-nortasun guztiak errespetatu.
g) Lagundutako ugalketa-tekniken eta in vitro ernalketaren bitartez gizarteari eragindako onurak
argudiatu ditu.
9.- Hainbat zenbaki mota dituzten askotariko problemak ebazten ditu, eta, kalkulatzeko modu
egokiena aplikatzeaz gain, emaitza testuingurura egokitzen ote den balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili dituen zenbaki motak identifikatu ditu.
b) Kalkuluak ongi egin ditu, buruz edo algoritmo bidez, arkatzez eta kalkulagailua (fisikoa edo
informatikoa) erabilita.
c) Berretzaile natural eta osoa duten berreturak egin ditu, eta dagozkion propietateak erabili ditu.
d) Notazio zientifikoa erabili du, eta zenbaki oso handi edo oso txikiekin kalkuluak egin ditu.
e) Zenbakizko zuzenaren gainean irudikatu ditu zenbaki errealak.
f) Proportzioa adierazpen matematikotzat identifikatu du.
g) Magnitudeak alderatu ditu, eta haien proportzionaltasun mota ezarri du.
h) Hiruko erregela erabili du problemak ebazteko.
i) Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalak identifikatu ditu.
j) Interes bakuna eta konposatua aplikatu du eguneroko jardueretan.
k) Eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat problema ebatzi ditu.
l) Proportzionaltasun-problemak ebatzi ditu.
10.- Neurriei buruzko problemak ebatzi, dagozkion jakintzak baliatu eta lortutako emaitzak
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Neurketak egin ditu zuzenean.
b) Sistema metriko hamartarraren oinarrizko unitateak eta unitate eratorriak ezagutu eta erabili
c) Angeluak neurtzeari buruzko problema geometrikoak ebatzi ditu.
d) Denbora neurtzeari buruzko problemak ebatzi ditu.
e) Zeharkako metodoen bidez neurtzeko problemak ebatzi ditu.
f) Pitagorasen Teorema aplikatu du hainbat testuingurutan.
g) Irudi lauen azalera kalkulatu du, irudi horiek beste irudi sinpleago batzuetan deskonposatuta.
h) Gorputz sinpleen bolumenak kalkulatu ditu.

11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, adierazpen aljebraiko errazak erabiltzen ditu,
ebazpen-metodo egokienak aplikatu eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak.
b) Adierazpen aljebraiko errazak sinplifikatu ditu.
c) Lehen mailako ekuazio errazak ebatzi ditu.
d) Problemak ebatzi ditu hizkuntza aljebraikoaren bidez.
e) Emaitzak problemaren testuinguruan interpretatu ditu; prozesua azaldu du, eta koherentea ote
den balioetsi.
f) Software egokia baliatu du, kalkulu aljebraikoak egin ditu eta ekuazio errazak ebatzi ditu.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
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Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: Antolaketa. Materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko material errazak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko eta txostenak aurkezteko estrategia, jarraibide eta
irizpideak.
3.- Materiaren formak:
Materia. Materiaren ezaugarri orokorrak. Masa eta bolumena.
Gorputz baten masa eta bolumena neurtzea. Masaren eta edukieraren unitateak. Luzeraunitateak. Nazioarteko Unitate Sistema.
Materiaren ezaugarri bereziak.
Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Materiaren egoera-aldaketak.
Materiaren izaera korpuskularra. Eredu zinetiko-molekularra.
4.- Substantziak bereiztea
Sistema material homogeneoak eta heterogeneoak.
Sistema bereziki interesgarriak: uretako disoluzioak.
Substantziak bereizteko oinarrizko teknikak.
Substantzia puruen eta nahasketen arteko aldea.
Substantzia puruen sailkapena. Substantzia sinpleak eta konposatuak.
Lanbide-profilari lotutako materialak.
5.- Energia prozesu naturaletan
Energiaren adierazpenak naturan.
Energia eguneroko bizitzan.
Energia, beroa eta tenperatura. Unitateak.
Energia motak.
Energiaren transformazioa eta kontserbazioa.
Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak.
Energiaren erabilera eta kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan: lanbide-profilarekiko lotura.
6.- Osasuna eta gaixotasuna
Osasuna eta gaixotasuna. Osasunaren alorreko faktore determinatzaileak. Gaixotasun
infekziosoak eta ez-infekziosoak.
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Higienea eta gaixotasunen prebentzioa. Norberaren baitan eta laneko eremuetan ohitura
osasungarriak izatea zeinen garrantzitsua den balioestea.
Sistema immunitarioa. Txertoak. Zelulak, odola eta organoak transplantatzea eta ematea.
Norberaren eta besteren gorputza onartzea, mugak muga eta aukerak aukera.
Osakidetza Euskal Osasun Sistemari buruzko oinarriko ideiak.
7.- Giza nutrizioa
Nutrizio-prozesuan inplikatutako sistema eta gailuen oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren
ikuspegi orokorra.
Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
nagusiak.
Elikagaiak eta mantenugaiak. Dieta orekatua. Elikadura-portaeraren arazoak. Nutrizioarekin
lotutako higienea, prebentzioa eta bizimodu osasungarriak.
8.- Giza erlazioa eta ugalketa
Nerbio-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Drogak eta substantzia adiktiboak. Eragiten dituzten efektu nagusiak eta arazoak. Prebentzioa eta
eragina gizarte-ingurunean.
Giza ugalketa-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Osasuna eta higiene sexuala. Metodo antikontzeptiboak. Sexu-transmisiozko gaixotasunak.
Prebentzioa.
Giza sexu-erantzuna: afektibitatea, sentsibilitatea eta komunikazioa. Sexualitatearen eta
ugalketaren arteko aldea.
9.- Eragiketak zenbakiekin
Zenbaki motak ezagutzea eta bereiztea. Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea.
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketarako ohiko algoritmoak erabiltzea.
Eragiketen eta parentesiak erabiltzeko arauen hierarkia eta propietateak, zenbaki oso, hamartar
eta zatiki errazekin eginiko kalkulu idatzietan.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko,
tresna horiek erabiltzea komeni ote den erabakita, egin beharreko kalkuluen konplexutasunaren eta
emaitzetan behar den zehaztasun-mailaren arabera.
Problemak ebaztea, zenbaki oso, hamartar eta zatikiekin eragiketak egin behar direla.
Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalen egoera errealak
identifikatzea. Proportzionaltasunarekin lotutako arazoak.
Ehunekoak. Ehunekoen problemak.
10.- Neurria
Magnitudeak neurtzea. Neurri-unitateak. Neurtzeko tresnak.
Sistema metriko hamartarra (SMH)
Angeluak neurtzea.
Denbora neurtzea.
Gutxi gorabeherako neurriak. Neurrien estimazioa.
Errore-marjina.
Zeharkako neurketak. Pitagorasen teorema.
Figuren azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak.
11.- Hizkuntza aljebraikoa
Ahozko hizkuntzako egoerak hizkuntza aljebraikora eramatea.
Adierazpen aljebraiko errazak dituzten eragiketak.
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Ezezagun bat duten lehen mailako ekuazioak ebaztea.
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen bidez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea I.
Kodea: 3011
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa interpretatzen du, bai eta paisaia
naturalarekin zer nolako lotura izan zuten ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen giza taldeek eta lehen gizarteek paisaia naturalean izandako eragina identifikatu du.
b) Historiaurreko giza taldeen kokapena, joan-etorriak eta ingurunerako egokitzapena azaldu ditu.
c) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa balioetsi du, bai eta paisaia
naturalekin zer nolako lotura izan zuten ere.
d) Antzinaroko gizarte garrantzitsuenetako zenbaiten oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteek Iberiar Penintsulan utzitako aztarna materialak
identifikatu ditu.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa osatzen duten elementuak aintzat hartu eta
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinaroko lehen zibilizazioek mendebaldeko zibilizazioari egindako ekarpen
garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
b) Lehen zibilizazio hiritarren bereizgarri garrantzitsuenak identifikatu ditu.
c) Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak balioetsi eta errespetatu ditu.
d) Geure kultura- eta natura-ondarearen aberastasuna eta aniztasuna balioetsi, errespetatu eta
gozatu du.
e) Ikasi du zer egin hura kontserbatzeko eta hobetzeko.
3.- Lehen industria-eraldaketak gertatu arteko Europako espazioa eratzeko prozesua
interpretatzen du, eta prozesu horren ezaugarri garrantzitsuenak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinako mundutik Erdi Aroko mundura igarotzeko prozesua aztertu du, bai eta Europako
espazioaren bilakaera ere.
b) Amerikan inperio kolonialak eratzeak kultura autoktonoetan eta europarrean izan zituen
ondorioak balioetsi ditu.
c) Aro Modernoko monarkia absolutuaren eredu politikoa eta gizarte-eredua identifikatu ditu.
d) Aztergai dugun aldian Europako biztanlerian izandako eraldaketen oinarrizko adierazle
demografikoak aztertu ditu.
e) Arte-estilo nagusietako artelanak identifikatu ditu.
f) Tituluaren profilari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du.
4.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan baliatu ditu, ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak
eta oinarrizko hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo komunikabideetako ahozko testuen egitura aztertu du, eta haien ezaugarri
nagusiak identifikatu ditu.
b) Entzute aktiboa egin du, eta ahozko mezu baten zentzu orokorra eta eduki espezifikoak
identifikatu ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
6.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta
hautatutako testu laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egunero erabiltzen diren idatzizko testuen egitura aztertu du.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatu ditu, eta ateratako
ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Idatzizko testuak lantzeko jarraibide sistematikoak bete ditu; erabilera diskriminatzaileak
saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
g) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta testuinguruari egokitutako hiztegia erabili.
h) Testuak idazteko garaian gramatikaren eta ortografiaren arau nagusiak aplikatu ditu, testuak
zuzenak eta zehatzak izan daitezen.
i) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
7.- Literatura-testu adierazgarriak irakurtzen ditu, eta norberaren gustua eta irakurtzeko ohitura
eraikitzeko irizpide estetikoak sortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez.
b) Literatura-lanei buruzko informazioa biltzeko tresnak baliatu ditu.
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c) Literatura-lan batetik modu positiboan eta negatiboan balioetsitako alderdiei buruzko iritzi
pertsonal arrazoituak adierazi ditu.
d) Obraren edukia bere bizipenekin erlazionatu du.
e) Literatura-testuak ulertzeko estrategiak aplikatu ditu, betiere literaturaren oinarrizko arrazoiak
eta gaiak aintzat hartuta.
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta oinarrizko
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, zentzu orokorra eta ideia nagusiak identifikatu ditu, eta proposatutako
lanerako behar duen informazioa hautatu du.
b) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
c) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko oinarrizko estrategiak erabili ditu.
d) Hiztegi, esamolde eta esaldi errazak eta ohikoak erabili ditu, oinarrizko lokailuen bidez lotuta,
komunikazio-truke laburretan ongi moldatzeko moduan.
e) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu gai
ezagunei buruz, aurrez gidoia finkatu ondoren.
f) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
g) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
h) Behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako oinarrizko arauak (kortesia-legeak, erregistroa,
hitzik gabeko hizkuntza edo bestelakoak) komunikazio-trukeetan.
9.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta, gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
b) Testuaren funtsezko ideiak eta komunikazio-asmoa identifikatu ditu.
c) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur eta errazak sortu ditu, ongi egituratuta eta autonomia nahikoaz.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu gelan landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabili ditu
informazioa bilatzeko, idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta
lankidetzan jarduteko.
j) Interesa adierazi du Ingelesa ikasteko eta komunikaziorako erabiltzeko.
k) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko, eleaniztun izatea zeinen
garrantzitsua den onartu du.
l) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Historiaurreko gizarteak eta haien natura-ingurunea
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Paisaia naturalaren oinarrizko osagaiak eta faktoreak: klima, erliebea, hidrografia eta landaretza
naturala.
Historiaurreko taldeen ezaugarri orokorrak: nomadismotik sedentarismora.
Antzinaroko gizarte hiritarren oinarrizko ezaugarriak.
Grezia eta Erroma Iberiar Penintsulara iritsi eta bertan egon zirela adierazten duten adibideak.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa
Geure ondare historiko-artistikoaren eta naturalaren aberastasuna eta aniztasuna.
Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak.
Garai eta kultura desberdinetako zenbait arte-lanen oinarrizko analisiak egiteko jarraibideak.
3.- Europako espazioa eratzeko prozesua Erdi Aroan eta Aro Modernoan
Europaren bereizgarri nagusiak Erdi Arloan eta Aro Modernoan:
Erdi Aroko Europaren ezaugarri orokorrak.
Monarkia Absolutuetako Europaren ezaugarri orokorrak.
Amerika konkistatu eta kolonizatzearen alderdi garrantzitsuenak.
Biztanleria:
- Oinarrizko adierazle demografikoak.
- Zenbait erregimen demografikoren oinarrizko ezaugarriak.
- Biztanleria-grafikoak.
- Europako bilakaera demografikoaren ezaugarri garrantzitsuenak.
4.- Gizarte-zientziak interpretatzeko oinarrizko prozedurak
Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak: idatzizko eta ahozko testuen ulermena,
berariazko hiztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz behar bezala adieraztea eta abar.
Denbora eta espazioa kokatzeko tresna errazak.
5.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Ahozko komunikazioaren hizkuntzaz kanpoko elementuak.
- Hizkuntzaren ahozko erabilera informal eta formalak.
- Komunikazio-testuinguruari egokitzea.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Gaur egungo gertakariei buruzko ahozko azalpen errazak.
- Ahozko aurkezpen errazak.
- Ikus-entzunezko baliabideak eta IKTak erabiltzea lagungarri.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Arau soziokomunikatiboak.
6.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Idatzizko testuak. Testu motak. Eguneroko bizitzari eta lanbideari dagozkien testuen ezaugarriak.
Irakurketa-estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testu-lokailu nagusiak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
Hainbat hiztegi erabiltzeko jarraibideak.
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7.- Literatura-testuak irakurtzea
Literatura-pasarteak irakurtzeko jarraibideak.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura-generoen oinarrizko ezaugarriak estiloari eta gaiari dagokienez:
Narratiba.
Poesia.
Antzerkia.
8.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea.
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Atzerriko hizkuntzan ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa.
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak, bestelakoak.
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu laburrak ulertzea, hainbat euskarritan.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategien erabilera gidatua: aurrea hartzea, egiaztapena,
laguntza bisuala, bestelakoak.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesu gidatua: plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea eta
berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzeko prozesu gidatua, hainbat euskarritan.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
9.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea: aurrerapena,
egiaztapena, dedukzioa, zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, atzerriko
hizkuntzan idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen oinarrizko hizkuntzaelementuen erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta gidatua egitea: maiz agertzen den lexikoa,
egitura eta esamolde arruntak...
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero gehiago erabiltzea informazioa bilatzeko,
idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
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- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak II.
Kodeak: 3010
Kurtsoa: 2
Iraupena: 144 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problemak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna eta
autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesi guztiak aztertu ditu, eta azalpen arrazoituak eman ditu hipotesiak berresteko edo
gezurtatzeko asmoz.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats egin dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta argudio eta frogen bidez defendatu du
jarrera hori .
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta erakutsi du badituela gatazkak konpontzeko
trebetasunak.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Ikerketak eta laborategiko praktikak egiten ditu; horretarako, metodologia zientifikoa aplikatu,
materiala behar bezala erabili, gauzatzeko modua balioetsi eta emaitzak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
b) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitateetan adierazi.
c) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
d) Lan esperimentalean segurtasunaren eta higienearen oinarrizko arauak onartu eta bete ditu,
eta erabili dituen tresnak eta materiala zaindu ditu.
e) Prozedura esperimental errazak planifikatu ditu hipotesia gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
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f) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
g) Datu esperimentalak antolatu eta interpretatu egin ditu, hainbat baliabideren laguntzarekin.
h) Entseguen txostenak egin ditu, eta zer prozedura jarraitu duen, zer emaitza lortu duen eta
azkenean zer ondorio atera dituen adierazi du txosten horietan.
i) Hiztegi zientifikoa egoki erabili du laborategiko txostenetan.
3.- Prozesu biologikoetan eta industrian gertatzen diren erreakzio kimikoak zeintzuk diren
bereizten du; eguneroko bizitzan duten garrantzia argudiatzen du, eta gertatzen diren aldaketak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizi ditu, eguneroko bizitzako ekintzetan, substantzia berriak
sortu ote diren arabera.
b) Erreakzio kimiko errazetan erreaktiboak eta produktuak identifikatu ditu.
c) Eguneroko bizitzako, naturako eta industriako erreakzio kimiko garrantzitsuenak identifikatu
ditu.
d) Endotermiko eta exotermikoetan sailkatu ditu erreakzio kimikoak.
e) Hainbat erreakzio kimiko tipo bereizi ditu, hala nola errekuntza, oxidazioa, deskonposizioa,
neutralizazioa eta sintesia.
f) Erreakzio kimiko errazen osagaiak eta prozesua identifikatu ditu laborategian saiakuntzak
eginda.
g) Txostenak egin ditu formatu digitalean, lanbide-profilarekin lotura duten industriei buruz, eta
industria horietan gertatzen diren prozesuak deskribatu ditu sinpleki.
4.- Elkarrekin lotzen ditu ohiko egoeretan sortzen diren indarrak eta indar horiek eragiten dituzten
efektuak, aintzat hartuta objektuen mugimenduan edo pausagunean lagungarri ote diren eta zer
magnitudek parte hartzen duten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eguneroko mugimenduak bereizi ditu, ibilbidearen eta bizkortasunaren arabera.
b) Egindako distantzia, abiadura eta denbora elkarren artean lotu ditu, eta magnitude horiek
Nazioarteko Sistemaren unitateetan adierazi ditu.
c) Mugimendu zuzen uniformea zehazten duten parametroak adierazpen grafikoen eta ekuazio
matematikoen bitartez lotu ditu.
d) Abiaduren kalkulu errazak egin ditu mugimendu uniformeetan.
e) Eguneroko bizitzako egoeretan esku hartzen duten indarrak identifikatu ditu, eta eragiten
dituzten efektuekin lotu ditu.
f) Egoera zehatzetan, indar baten eta indar horrek gorputz baten mugimendu-egoeraren
deformazioan edo aldaketan izaten duen efektuaren arteko lotura ezarri du.
g) Makina sinpleen baliagarritasuna onartu du; haien funtzionamendua interpretatu du, eta makina
horien efektuei dagozkien kalkulu errazak egin ditu.
h) Eguneroko bizitzako egoeretan marruskadura-indarren efektuak zeintzuk diren aztertu du.
i) Gorputzen pisua interpretatu du, eta badaki pisu horren erantzule grabitate-indarra dela.
j) Newton-en legeak eguneroko bizimoduko egoeretan aplikatu ditu.
5.- Energia elektrikoaren ekoizpenari, garraioari eta erabilerari dagozkion oinarrizko alderdiak
identifikatzen ditu, bai eta haren kontsumoan esku hartzen duten faktoreak ere; horretarako, gertatzen
diren aldaketak eta magnitude nahiz balio bereizgarriak deskribatzen ditu, eta elektrizitateak
zientziaren eta teknologiaren garapenean eta jendearen bizi-baldintzetan duen eragina balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Materiaren izaera elektrikoa azaldu du fenomeno elektrostatikoak agerian jartzen dituzten
eguneroko egoeretan.
b) Azaldu du eroale baten bitartez mugimenduan dauden kargak direla korronte elektrikoa, eta
magnitude garrantzitsuenen esanahia interpretatu du.
c) Eguneroko bizimoduan elektrizitatea kontsumitzean aintzat hartu beharreko oinarrizko
magnitude fisikoak identifikatu eta maneiatu ditu.
d) Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena aztertu ditu, eta haiek hobetzeko ildoak
ezarri ditu.
e) Energia elektrikoa sortzen denetik erabiltzailearengana iristen den arteko etapen oinarrizko
deskribapena egin du.
f) Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektrikoei buruzko informazioa bildu du, eta mota
bakoitzaren alde onak eta alde txarrak aztertu ditu.
g) Elektrizitateak zientziaren eta teknologiaren garapenari eta bizi-baldintzak hobetzeari zer
ekarpen egiten dizkien onartu du, bai eta zer arrisku dituen ere.
h) Energia nuklearra erabiltzearen alderdi positiboak eta negatiboak aztertu ditu. Isuri eta
hondakin nuklearrak.
6.- Kutsatzaile atmosferiko garrantzitsuenak kategorizatzen ditu, eta haien jatorriak identifikatzen
ditu; halaber, eragiten dituzten efektuekin lotzen ditu, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Atmosferak izaki bizidunak babesteko betetzen duen eginkizuna justifikatzen duten arrazoiak
identifikatu ditu, eta argudio errazekin justifikatu ditu.
b) Kutsadura atmosferikoaren fenomenoak zeintzuk diren aztertu du, bai eta zein diren fenomeno
horien eragile garrantzitsuenak ere.
c) Euri azidoaren fenomenoari buruz ikertu du, fenomenoaren berehalako eta etorkizuneko
ondorioak zeintzuk diren ere ikasi du, nola saihets daitekeen kontuan izanik.
d) Berotegi-efektua bizia garatzeko zein garrantzitsua den deskribatu du, eta berotze globalaren
arazoa, arazoa zer arrazoik eragiten duten eta arazoa gutxitzeko neurriak azaldu ditu.
e) Ozono-geruzaren garrantzia deskribatu du, eta era errazean azaldu ditu arian-arian geruza hori
suntsitzearen ondoriozko arazoak.
7.- Uraren kutsatzaileak identifikatzen ditu, kutsatzaile horiek ingurumenean duten efektua
bakoitzaren arazketa-tratamenduarekin lotzen du, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planetan bizia izateko eta bizirauteko urak betetzen duen eginkizuna onartu eta balioetsi du.
b) Lurrean, oro har, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, baliabide hidrikoak nola banatzen
diren azaltzen duten diagramak eta eskemak interpretatu ditu, bai eta baliabide horiek biziarengan eta
gizakiongan duten eragina azaldu ere.
c) Ur geza modu jasangarrian kudeatzeak zer esan nahi duen azaldu du, eta kudeaketa horretan
lagunduko duten neurriak zerrendatu ditu.
d) Akuiferoak kutsatzeak izaki bizidunen populazioengan duen efektu kaltegarria identifikatu du.
e) Laborategian, hainbat jatorritako ur-laginen kutsatzaile posibleak identifikatu ditu.
f) Uraren kutsadurak eta ura arduragabe erabiltzaileak eragiten dituzten efektuak aztertu ditu.
8.- Lurreko gainazalaren erliebeak eta paisaiak eratzeko eta aldatzeko prozesuak sailkatzen ditu,
eta eragile geologikoen eta gizakion ekintzarekin lotzen ditu, prozesu horiek baldintzatzen dituen
aldetik; halaber, baliabide geologikoak eta lurzorua zaintzeko lagungarri diren neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Erliebearen modelaketa baldintzatzen duten faktoreak (klima, arroka-materialen ezaugarriak,
eta beste) modelaketaren ondorio diren paisaia motekin lotu ditu.
b) Meteorizazioko, higadurako, garraioko eta sedimentazioko prozesuak bereizi ditu.
c) Kanpoko eragile geologiko garrantzitsuenak bereizi ditu, eta erliebea eratzeko prozesuekin zer
nolako lotura duten adierazi du.
d) Elkarrekin lotu ditu eragile geologiko nagusien ekintza eta paisaian eragiten dituzten zenbait
forma.
e) Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan eta
aldaketan zer garrantzi duten aztertu du.
f) Lurzorua kutsatzen duten faktore eta arrazoi nagusiak identifikatu ditu, eta lurzoruaren
kontserbazioa eta baliabide geologikoak egoki kudeatzea garrantzitsuak direla onartu du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko eta ingurune hurbileneko paisaia bereizgarriei buruzko ikerketa
egin du, eta paisaia horren modelatzea baldintzatu duten giza faktoreetako zenbait identifikatu ditu.
9.- Ingurumen-orekari laguntzen dio; horretarako, ingurumen-arazo nagusien arrazoiei eta
ondorioei buruzko argudioak ematen ditu, betiere garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, eta
ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko ekintzak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ingurumen-arazo garrantzitsuenak sailkatu ditu, dela oro har, dela Euskal Autonomia
Erkidegoan: baliabideak ahitzea eta gehiegi ustiatzea, kutsadura areagotzea, biodibertsitatea galtzea,
klima aldatzea, desertifikazioa, hondakinak, eta beste.
b) Ingurumen-arazo nagusiak arazo horiek eragiten dituzten arrazoiekin lotu ditu, eta arazoen
ondorioak ere zehaztu ditu.
c) Baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatu behar direla argudiatu du.
d) Birziklatzearen eta baliabide materialak berrerabiltzailearen alde onak eta alde txarrak aztertu
ditu.
e) Energia-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea ingurumenarentzat zein garrantzitsua den
azaldu du.
f) Bere aztarna ekologikoa kalkulatu du, eta adierazi du baliabide naturalen kontsumoa
desorekatua eta gehiegizkoa dela.
g) Ingurumenaren narriadura geldiarazteko konpromiso eta ekintza pertsonalen zerrenda egin du.
h) Ikastetxean ingurumena hobetzeko jardueretan parte hartu du.
i) Euskal Autonomia Erkidegoan garapen jasangarriarekin lotuta egiten diren ingurumenestrategietako zenbait identifikatu ditu.
10.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, ekuazioak eta ekuazio-sistemak ebazteko
metodoak aplikatzen ditu, eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adierazpen aljebraiko errazak egin eta sinplifikatu ditu.
b) Zenbakizko balioak atera ditu adierazpen aljebraiko batetik.
c) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak, eta ezezagunak
identifikatu ditu.
d) Lehen eta bigarren mailako ekuazio errazak ebatzi ditu, modu aljebraikoan eta grafikoki.
e) Problema bat ebazteko ekuazio egokiak proposatu ditu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak eta beste jakintza-arlo batzuetakoak ebatzi ditu, ekuazioen
eta sistemen bitartez.
g) Balioetsi du hizkuntza aljebraikoa bizitza errealaren egoerak irudikatzeko zehatza, sinplea eta
erabilgarria dela.
11.- Testuinguru errealetan agertzen diren irudi geometrikoak zuzenean eta zeharka neurtzen
ditu, eta horretarako behar dituen tresna, formula eta teknikak erabiltzen ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi eta gorputz geometrikoen angeluak, luzerak, azalerak eta bolumenak neurtzeko tresna
egokiak erabili ditu.
b) Hainbat estrategia erabili ditu (antzekotasunak eta irudi sinpleagoetan deskonposatzea,
besteak beste), mundu fisikoan zeharkako neurriak zenbatesteko eta kalkulatzeko.
c) Perimetroak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak erabili ditu, eta unitate egokiak
esleitu dizkie.
d) Antzeko irudiak identifikatu ditu, eta proportzionaltasun-harremanak ezarri ditu.
e) Thalesen teorema aplikatu, eta triangeluen antzekotasuna erabili du, problema geometrikoak
ebazteko.
f) Taldean lan egin du neurriak lortzeko.
g) IKTak erabili ditu, hainbat irudi eta gorputz irudikatzeko.
12.- Taula, grafiko, adierazpen aljebraiko edo enuntziatu baten bidez emandako erlazio funtzional
sinpleak interpretatzen ditu; balioak lortzen ditu haietatik, eta aztertutako fenomenoari buruzko
ondorioak ateratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

du.

a) Egoera bakoitzean esku hartzen duten aldagaiak identifikatu ditu.
b) Aldagaien arteko mendekotasuna aztertu du, eta harreman posibleak bilatu.
c) Aztergai diren grafiko eta taulen irakurketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin du.
d) Magnitudeen arteko mendekotasun linealeko eta koadratikoko harremanak identifikatu ditu.
e) Funtzio linealak grafikoki irudikatu ditu.
f) Funtzio koadratikoak grafikoki irudikatu ditu.
g) Funtzio esponentziala grafikoki irudikatu du.
h) Benetako egoerekin lotutako funtzio motak irudikatzen dituzten grafikoetatik informazioa atera
i) Baliabide teknologikoak erabili ditu grafikoak irudikatzeko.

13.- Estatistika-populazio baten inguruko datu eta grafikoak jaso, antolatu eta irudikatzen ditu,
metodo eta tresna teknologiko egokiak erabilita eta alderdi nabarmenenak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Populazio baten estatistika-datuak jaso, antolatu eta irudikatu ditu estatistika-tauletan.
b) Maiztasun absolutuak eta erlatiboak kalkulatu ditu.
c) Aztertutako egoerari gehien egokitzen zaizkion estatistika-grafikoak egin ditu.
d) Datu-banaketa baten batez bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu eta behar bezala
interpretatu ditu.
e) Kalkulagailua edo software egokia erabili du, parametroak kalkulatzeko eta estatistika-grafikoak
sortzeko.
f) Aztertutako datu eta grafikoetan oinarrituta zentzuzko ondorioak atera ditu, eta informazio
garrantzitsua komunikatzeko txostenak egin.
14.- Gertaera baten probabilitate-balioari buruzko iragarpenak egiten ditu, aurretik enpirikoki
lortutako informazioan edo kasu sinpleen azterketan oinarrituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hiztegi egokia erabili du probabilitatearekin lotutako egoerak deskribatzeko.
b) Ausazko gertakari baten kasu posibleen kontaketa egin du, taula edo zuhaitz-diagrama errazak
erabilita.
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c) Gertakari jakin bat gertatzeko maiztasun erlatiboaren kontzeptua erabili du, eta ehuneko
moduan adierazi.
d) Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak bereizi ditu.
e) Laplaceren araua aplikatu du, eta gertakari baten probabilitatea zehaztu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak ebatzi ditu probabilitate-kalkulu errazak eginez.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: antolaketa, materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko materialak eta oinarrizko tresnak erabiltzeko prozedurak eta jarraibideak.
Mikroskopio optikoa eta digitala eta lupa binokularra erabiltzeko jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Oinarrizko magnitudeak neurtzea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Laborategian laneko txostenak egiteko arauak.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko.
3.- Eguneroko erreakzio kimikoak
Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak.
Erreakzio kimikoa. Erreakzio kimikoaren interpretazio makroskopikoa, substantzia bat beste
zenbait substantzia bihurtzeko prozesu den aldetik.
Energia-trukea erreakzio kimikoetan.
Erreakzio kimikoak eguneroko bizitzako eremuetan.
Oinarrizko erreakzio kimikoak.
4.- Indarra eta mugimendua
Mugimendua: erreferentzia-sistemak, ibilbidea, posizioa, egindako bidea.
Mugimenduak sailkatzea beren ibilbidearen arabera.
Abiadura. Unitateak.
Mugimendu zuzen uniformea: ezaugarriak. Interpretazio grafikoa.
Indarraren kontzeptua. Indarra, interakzio baten emaitza.
Indarren efektuak: deformazioa eta mugimendu-egoeraren aldaketa.
Grabitazioa. Gorputzen pisua.
Ohiko egoeretan solido bati aplikatutako indarrak irudikatzea. Ondoriozkoa edo erresultantea.
Lana eta energia. Makina sinpleak.
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5.- Energia elektrikoa
Materia eta elektrizitatea. Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak.
Korronte elektrikoa.
Elektrizitatea, garapen teknologikoa eta bizi-baldintzak.
Elektrizitatearen kontsumoan erabiltzen diren oinarrizko magnitudeak: energia eta potentzia.
Aplikazioak eguneroko bizitzan.
Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena.
Energia elektrikoa ekoizteko sistemak.
Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa. Etapak.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektriko nagusiak.
6.- Atmosferaren kutsadura
Kutsadura. Kutsatzaile nagusien kategorizazioa.
Kutsadura atmosferikoa; arrazoiak eta ondorioak.
Atmosferarekin lotutako ingurumen-arazo nagusiak:
Euri azidoa.
Berotze globala: Berotegi-efektuko areagotzea.
Ozono-geruza suntsitzea.
7.- Uraren kutsadura
Ura: planetan bizia izateko funtsezko faktorea.
Uraren kutsadura:
Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak.
Hondakin-uren arazketa.
Ura eta osasuna.
Ura modu jasangarrian kudeatzea, baliabide den aldetik.
8.- Lurzoruaren kutsadura eta paisaia aldatzea
Lurreko paisaia eta erliebea baldintzatzen duten faktoreak.
Kanpoko eragile eta prozesu geologikoak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa.
Eragile geologikoek erliebean eta paisaian egindako ekintzaren emaitzak.
Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan duten
garrantzia.
Lurzoruaren kontserbazioa. Kutsatzaile nagusiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia bereizgarri motak.
9.- Ingurumen-oreka eta garapen jasangarria
Ingurumenaren orekan eta kontserbazioan eragina duten faktoreak.
Giza jarduera eta ingurumena: inpaktu nagusiak.
Baliabide materialak eta energia-baliabideak gehiegi ustiatzearen ondorioak.
Hondakinak eta haien kudeaketa. Birziklatzea.
Kontsumoa eta garapen jasangarria: aztarna ekologikoa.
Garapen jasangarriaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
Onartzea ingurumena zaindu egin behar dela eta ingurumena errespetatzen duten
elkartasunezko jokabideak izan behar direla.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arazo nagusiak eta kudeaketa jasangarriaren neurriak.
10.- Ekuazioak eta sistemak ebaztea eguneroko egoeretan
Adierazpen aljebraikoak. Adierazpen aljebraikoen eraldaketa
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Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Lehen eta bigarren mailako ekuazioen ebazpen aljebraikoa eta grafikoa.
Ekuazio-sistema linealak.
Ekuazio-sistema lineal eta errazak ebaztea. Ebazteko metodoak.
Problemak ebaztea lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez.
11.- Irudi eta gorputz geometrikoak neurtzea
Elementu geometrikoak: puntuak, zuzenak eta planoak
Poligonoak eta poliedroak: elementuak deskribatzea eta sailkapena egitea.
Triangeluen azterketa. Triangeluen sailkapena.
Antzekotasuna. Triangeluen antzekotasuna. Thalesen teorema.
Zirkunferentzia eta zirkulua: zirkuluaren luzera eta azalera kalkulatzea.
Hainbat gorputz eta irudi aztertzea espazioan: prismak, piramideak, zilindroa, konoa eta esfera.
Hainbat gorputz eta irudiren bolumena aztertzea espazioan.
12.- Funtzio eta grafikoen hizkuntza
Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko erraz baten bitartez deskribatutako fenomenoa
interpretatzea.
Funtzio linealak. Funtzio koadratikoak.
Beste funtzio batzuen azterketa: esponentziala
Grafikoak egin eta interpretatzea software egokia erabilita (kalkulagailu grafikoak edo
ordenagailua).
13.- Estatistikako elementuak
Estatistika deskribatzailearen oinarrizko elementuak: Populazioa, lagina. Aldagai kualitatiboak,
kuantitatiboak.
Taula eta grafiko estatistikoak.
Zentralizazioaren eta sakabanaketaren neurketak
Kalkulu-orria: datuak antolatzeko, kalkuluak egiteko, grafiko estatistiko egokienak sortzeko eta
egoera berrien simulazioak egiteko tresna.
14.- Probabilitatea kalkulatzea
Ausazko fenomenoak. Ausazko gertakariak. Gertakari baten maiztasuna. Maiztasun erlatiboa.
Probabilitatearen kontzeptua.
Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak.
Lagin-espazioa esperimentu errazetan.
Taula eta zuhaitz-diagrama errazak.
Probabilitateak kalkulatzea Laplaceren arauaren bitartez –esperimentu errazetan– edo
simulazioen bitartez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea II.
Kodea: 3012
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 168 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Badaki zeintzuk diren gaur egungo gizarteen funtsezko ezaugarriak, eta haien antolamendu
sozial, politiko eta ekonomikoaren oinarrizko ezaugarriak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Gaur egungo gizarte-antolamenduaren ezaugarriak ordenatu ditu.
b) Europako espazioa bateratzeko prozesua balioetsi du, bilakaera aztertuta.
c) Egungo harreman ekonomikoen eredu globalizatuaren berri badu.
d) Tituluari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du, eta gertatutako
eraldaketak deskribatu ditu.
e) Informazioa biltzeko tresna errazak landu ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
baliatuta.
f) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
g) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
h) Gaur egungo arte-adierazpenen funtsezko bereizgarriak identifikatu ditu.
2.- Sistema demokratikoaren oinarrizko printzipioak interpretatzen eta balioesten ditu, eta
erakundeak eta funtzionamendua aztertzen ditu. Jabetzen da garrantzitsuak dela bitartekotza eta
gatazkak konpontzea, eredu demokratikoa hedatzeko bidean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jabetu egin da Espainiako eredu demokratikoaren funtsezko bereizgarriez, eta herrialdearen
garapenaren testuinguru historikoa balioetsi du.
b) Ingurune hurbileko harreman pertsonal eta sozialetan diskriminazio ezaren printzipioak duen
inplikazioa balioetsi du.
c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioak onartu ditu, gaur egungo
munduan zer nolako egoera dagoen ikusi du, eta pertsonen eguneroko bizitzan zer nolako eragina
duten balioetsi du.
d) Nazioarteko erakunde garrantzitsuenen funtzionamendu-arauak, erakundeak eta printzipio
gidariak aztertu ditu.
e) Lankidetzako eta iritziak erkatzeko jardueretan erabiltzeko moduko informazioa landu du.
3.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan erabili ditu ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
4.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboaren teknikak aplikatu ditu hainbat iturritatik jasotako ahozko testuak aztertzean.
b) Jabetu da zein den ahozko interakzioaren komunikatzeko asmoa eta egitura, eta erantzun
posibleak balioetsi ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
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5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta testuen ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai
eta gero eta konplexutasun handiagoko testuak osatzeko estrategiak ere, gero eta autonomia
handiagoz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu moten ezaugarri nagusiak balioetsi eta aztertu ditu, egin nahi duen lanerako mota
egokiena zein den hautatzeko.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak modu sistematikoan aplikatu
ditu, eta ateratako ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Erabilera akademikoko eta profesionaleko idatzizko testuen egitura aztertu du, eta hizkuntzaren
erabilerak eta mailak bereizi ditu.
g) Idatzizko testuak prestatzeko garaian jarraibide sistematizatuak erabili ditu, idatzizko
komunikazioa hobetzeko; erabilera diskriminatzaileak saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
h) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta hiztegi egokia erabili du hizkuntza-arauak eta xede-erabilerak aintzat hartuta.
i) Testuak idaztean gramatikaren eta ortografiaren arau garrantzitsuenak aplikatu ditu, hartara,
azken testua argia, zehatza eta egokia izan dadin formatuari eta komunikazio-testuinguruari
dagokienez.
j) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
6.- Literatura-testu adierazgarriak interpretatzen ditu; egilearen asmoa zein den konturatzen da,
eta testu horiek beren testuinguru historiko, soziokultural eta literarioarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez, eta dagokion testuinguruan kokatu du.
b) Literatura-lanetan hautemandako alderdiei buruzko iritzi pertsonal arrazoituak eman ditu.
c) Literatura-testuak aztertzeko estrategiak aplikatu ditu, eta gaiez eta zioez ohartu da.
d) Literatura-arloko autore, obra edo aldi bati buruzko informazioa bildu du monografia labur
batean.
7.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategiak eta oinarrizko hizkuntzaarauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, eta igorlearen asmoa eta gaia zeintzuk diren ondorioztatu du.
b) Testuaren ideia orokorra ulertu du, eta bere hitzekin adierazi du.
c) Irudiaren laguntzarekin, ideia garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
d) Entzutearen helbururako garrantzitsuak diren informazio espezifikoak atera ditu.
e) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
f) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko estrategiak erabili ditu.
g) Eremu akademikoarekin, pertsonalarekin eta lanbide-eremuarekin lotutako gaiei buruzko
lexiko, esamolde eta esaldi errazak erabili ditu.
h) Oinarrizko lokailuak erabili ditu ahozko testu laburrak sortzean.
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i) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu lanbideeremuko gai ezagunei buruz.
j) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
k) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
l) Komunikazio-trukeetan, behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako arauak (kortesialegeak, erregistroa, hitzik gabeko hizkuntza, bestelakoak).
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testuaren oinarrizko komunikazio-asmoa identifikatu du.
b) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
c) Informazio espezifikoa eta garrantzitsua lokalizatu eta hautatu du.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak sortu ditu.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu eremu pertsonalarekin, akademikoarekin eta lanbide-eremuarekin loturik gelan
landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
j) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
k) Ingelesa komunikatzeko erabili nahi duela eta ikasi nahi duela adierazi du.
l) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko eleaniztun izateak duen
garrantzia onartu du.
m) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Gizarte garaikideak
Gizarte demokratikoak.
Sistema demokratikoen eraketa.
Nazioarteko harremanak.
Egungo mundu globalizatua.
Lankidetza-politikak.
Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako egungo harreman-esparruan.
Europaren eraketa.
Europar Batasuna, oinarrizko erakundeak eta funtzionamendua.
Egitura ekonomikoa:
- Globalizazio ekonomikoa eta garapen jasangarria. Elkarrekiko mendetasuna eta globalizazioa.
- Industriaren deslokalizazioa eta merkataritza-modu berriak.
- Bertako ekoizpen-sektorearen bilakaera.
Arte garaikidearen oinarrizko ezaugarriak.
2.- Sistema demokratikoa eta sistema horren erakundeak
Demokrazia, zuzenbidezko estatu.
Oinarrizko eskubideak, arauen zutabe.
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Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean.
Giza Eskubideak eguneroko bizimoduan.
Eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzea.
Espainiako eredu demokratikoa. 1978ko Konstituzioa. Autonomien Estatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde politikoak eta lurralde-antolaketa.
Gatazkak ebaztea:
- Bide ez-demokratikoak eta indarkeriazkoak.
- Indarkeriarik gabeko bideak eta bide demokratikoak.
3.- Gizarte Zientzietako informazioaren tratamendua eta lanketa
informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.
Aurkezpenak eta argitalpenak IKTak erabiliz.
Lankidetza-lanerako estrategiak.
Funtzionamendu-arauak eta jarrerak iritziak alderatzean.
4.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Ahozko testuak.
Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ideia eta argumentuak azaltzea: edukiak antolatu eta planifikatzea.
Ikus-entzunezko baliabideak erabiltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
Entzuleen interesa hobetzeko estrategiak.
Arau soziokomunikatiboak.
5.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, bai eta
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Idatzizko testuak: txostenak, saiakerak, bestelakoak.
Testu akademikoak irakurtzeko estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testuinguruarekin lotutako alderdiak: erregistroa, deixia, estilo zuzena eta zeharkakoa.
- Diskurtsoarekin lotutako alderdiak: lokailuak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
6.- Literatura-testuak irakurtzea
Testu ez-literarioak interpretatzea.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura eta generoak.
XX. mendeko euskarazko eta gaztelaniazko literatura-lanetako pasarteak eta testuak irakurtzea.
7.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Ingelesez ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa
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- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak...
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu erraz, labur edo ertainak ulertzea, hainbat euskarritan
emanak, eremu pertsonalean, akademikoan eta lanbide-eremuan ohikoak diren eta maiz gertatzen
diren komunikazio-egoerei dagokienez.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategia erabiltzea: aurrea hartzea, egiaztapena, laguntza
bisuala, aldez aurretiko ezagutzak…
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesua, finkatutako jarraibideei jarraiki: plangintza eta informazioa
bilatzea, testua sortzea eta berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzea, hainbat euskarritan emanak, eremu pertsonaleko eta
lanbide-eremuko gaiei dagokienez.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
8.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: aurrerapena, egiaztapena, dedukzioa,
zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, ingelesez
idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen hizkuntza-elementuen
erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta egitea: lanbide-arloari dagokion lexiko espezifikoa, bai
eta eremu akademiko eta pertsonalarekin lotura duena ere, egitura eta esamolde arruntak.
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea
Kodea: E800
Kurtsoa: 2
Iraupena: 53 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
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1.- Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzako hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak
aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak zabaltzeko eta
produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.
b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu
ditu.
c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.
d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.
e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.
2.- Ekimen sortzaileak bere garapen pertsonal eta profesionalerako eskaintzen dituen aukerak
aztertzen eta baloratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kultura ekintzailearen kontzeptua eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen
garrantzia aztertu ditu.
b) Ekimenak, sormenak, erantzukizunak eta talde-lanak duten garrantzia baloratu du, jarduera
ekintzailean arrakasta lortzeko funtsezko konpetentziak baitira.
c) Ekimen sortzailea baloratu du, erronka pertsonalei eta profesionalei aurre egiterakoan jarrera
positiboa delakoan.
d) Enpresaburuaren kontzeptua eztabaidatu du, eta enpresaburuak ekonomia- eta gizartegarapenean duen ekarpena aztertu, bai eta profilaren eskakizun eta jarrerak ere.
e) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.
3.- Lan-harremanen ondoriozko eskubide eta betebeharrak interpretatzen ditu, eta gaitasuna
dauka haiek lan-kontratuetan aurkitzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.
b) Kontratazio-modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa
sustatzeko neurriak identifikatu ditu.
c) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.
d) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.
e) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.
f) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan
adostutako lan-baldintzak identifikatu ditu.
4.- Laneko segurtasun- eta osasun-arloko arau-esparrua interpretatzen du, eta Laneko Arriskuen
Prebentziorako neurriak aplikatzen, eta lehen sorospenak ematen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamenduei, materialei eta ekoizpen-prozesuari dagozkion prebentzio-arau nagusiak
identifikatu ditu, bai eta lan-ingurunean beharrezkoak diren norbera babesteko ekipamenduak (NBE)
ere.
b) Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko betebehar eta eskubideak identifikatu ditu eta
haien arabera jardun du.
c) Laneko baldintzak eta arriskuak interpretatu ditu, bai eta arrisku horien prebentzioa ere.
d) Lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen motak
identifikatu ditu.
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e) Botikinaren osaera eta erabilera identifikatu du, eta, hala behar izan denean, lehen
sorospenetako oinarrizko teknikak aplikatu ditu kalte mota ezberdinen aurrean.
5.– Laneko Arriskuen Prebentzioan erantzukizuna duten agenteak eta haien zereginak
identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako erakundeak eta agenteak identifikatu ditu.
b) Bere lanbide-eremuko prozedura espezifikoetan berezkoak diren arriskuak ebaluatu ditu.
c) Lan-inguruneko ingurumen-arriskuak nahiz sortutako hondakinen tratamendua identifikatu ditu.
d) Alderdi horri dagokionez, existitzen diren planetako elementuak identifikatu ditu (prebentzioa,
larrialdia, beste batzuk).
e) Prebentzioaren kudeaketaren oinarrizko elementuak identifikatu ditu.
f) Lan-inguruneari dagozkion laneko arriskuen prebentziorako neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Laneratzea eta bizialdi osoko ikaskuntza
Tituluari lotutako prestakuntzako aukerak eta ibilbideak identifikatzea.
Tituluari lotutako lanbide-sektorea aztertzea eta interpretatzea, eta lanpostu posibleak
identifikatzea.
Curriculum vitaea prestatzea, eta elkarrizketa simulatu bateko portaera eta jarrerak aztertzea.
Jarduera ekintzailetik eratorritako aukerak eta arriskuak ebaluatzea.
2.- Ekimen sortzailea
Kultura ekintzailea garapenaren eta gizarte-ongizatearen eragile.
Jarduera ekintzailearen faktore gakoak: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak
hartzea: ekintzailearen profila identifikatzea.
Arriskua ebaluatzea jarduera ekintzailean.
Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.
3.- Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak
Langileen eskubideak eta betebeharrak.
Lan-kontratua: kontratuen elementuak, ezaugarriak eta motak.
Nomina eta Gizarte Segurantzaren eta PFEZaren kargurako atxikipenak interpretatzea.
Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.
Ordezkaritza sindikala, eta hitzarmen kolektiboen interpretazioa.
4.- Laneko segurtasuna eta osasuna: oinarrizko kontzeptuak
Oinarrizko arau-esparrua, laneko arriskuen prebentzioaren arloan. Arlo horretako eskubideak eta
betebeharrak.
Lana eta osasuna: Lan-arriskuak. Arrisku-faktoreak.
Lanaren ondoriozko kalteak. Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak. Lanak eragindako
beste patologia batzuk.
Langileen osasuna kontrolatzea.
Lan-karga, nekea eta lanarekiko asegabetasuna.
Lehen laguntzak.
5.- Arrisku orokorrak eta prebentzioa
Segurtasun-baldintzekin lotzen diren arriskuak.
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Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Taldeko eta banakako babesa.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak:
- Laneko segurtasuna eta osasuna jorratzen dituzten erakunde publikoak.
- Prebentzio-lana antolatzea: "oinarrizko ohiturak".
- Dokumentazioa: jaso, prestatu eta artxibatzea.
Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza.
Kodea: 3072
Kurtsoa: 2
Iraupena: 260 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Salgaiak hartu eta biltegiratzen ditu eta kontuan hartzen ditu haien ezaugarriak, behar bezala
kokatu eta maneiatzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hartutako salgaiak eta haien etiketak eta albaraneko edukia bat datozela egiaztatu du.
b) Karga batetik lagin bat hartu du, ikuskapenerako.
c) Salgaiak sailkatu ditu haien ezaugarrien eta kontserbazio baldintzen arabera.
d) Bilgarria eta loturak kendu dizkio zamari, eskuz edo erreminta egokiak erabiliz.
e) Salgaiak etiketatu ditu, kodea ikusgai dagoela.
f) Biltegiko fitxak egin ditu aplikazio informatiko egokiarekin.
g) Lan-aginduan zehaztutako tokian kokatu ditu kargak edo salgaiak, haien ezaugarriak eta haiek
manipulatzeko baldintzak kontuan izanik.
h) Biltegiko produktuen eta salgaien inbentarioa egin du.
i) Picking eremuak, apalategiak eta gordailutze-lineak hornitu ditu.
2.- Transpaletak eta orgak –motordunak edo eskuzkoak– erabiltzen ditu produktu eta salgaiak
lekuz mugitzeko; horretarako, seinalizazioa interpretatzen du eta segurtasunari eta zirkulazioari
buruzko arauak errespetatzen ditu, lan-ekipamendu mugigarriak maneiatzen dituela.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Behar bezala interpretatu ditu materialak eta produktuak mugitzeko aginduak, haiek kargatu
edo deskargatzeko.
b) Karga mota bakoitzerako garraiobide egokiak hautatu ditu.
c) Jasotako jarraibideen arabera kargatu edo deskargatu ditu produktuak.
d) Fardelak lekuz aldatu ditu transpaletak eta orgak erabiliz, eskuzkoak edo motordunak izan,
segurtasunari eta osasunari buruzko arauak errespetatuz.
e) Lehen mailako mantentze-lanak egin ditu ekipamenduetan, lekualdaketa egin aurretik edo
ondotik, fabrikatzailearen jarraibideen arabera.
f) Transpaleta edo orga horretarako aurreikusitako tokian utzi du, pasatzeko trabarik egin gabe.
3.- Eskabideak prestatzen ditu lan-aginduen arabera, datuak sartzeko baliabide informatikoak
erabiliz, eta produktuen ezaugarrien araberako bitartekoak erabiliz haiek paketatu eta enbalatzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eskabide-agindua abiapuntu izanik, igorri beharreko salgaiak deskribatu ditu.
b) Egiaztatu du, biltegiko fitxak abiapuntu izanik, eskabideari erantzuteko behar adina salgai
dagoela.
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c) Salgaiak edo produktuak lan-aginduen arabera aukeratu ditu, haiek kontrolatu eta pisatzeko
tresnak erabiliz eta eskabidea zehatz-zehatz osatuz.
d) Eskabidea babesteko eta enbalatu eta paketatzeko materiala prestatu du.
e) Eskabidearen unitatea enbalatu du behar diren materialak eta ekipamenduak erabiliz.
f) Eskabiderako etiketa bat sortu du, eta enbalajean zein tokitan jarri behar diren zehaztu du, eta
beste horrenbeste salgaiak babesteko seinaleekin.
g) Eskabide-unitatea etiketatu du eskuz edo hura etiketatzeko tresna espezifikoak erabiliz.
4.- Salmenta-puntuko animazio-elementuak kokatzen ditu, eta produktu berriak jartzen, irizpide
komertzialei jarraituz eta hornikuntza-zuloak eta -premiak hautemanez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Saltokian erabilitako altzari mota batzuk eta besteak bereizi ditu, baita sustapenetarako erabili
ohi diren elementuak ere.
b) Produktuen erakustaltzariak eta gondolak muntatu ditu.
c) Kartelak eta animazioko beste elementu batzuk jarri ditu.
d) Produktuen tokia eta antolaera identifikatu ditu linealaren planograma, argazkia edo grafikoa
eta produktuaren etiketa ikusita.
e) Salmenta-puntuko unitateen inbentarioa egin du, hornikuntza-premiak hauteman ditu, eta
stock-gabeziak saihestu.
f) Barra-kodeak irakurtzeko tresneria (irakurle optikoak) erabili du produktuak identifikatu eta
kontrolatzeko.
g) Saltokiari buruzko informazioa osatu du aplikazio informatikoak erabiliz.
h) Produktuak hainbat motatako lineal eta erakustaltzarietan jarri ditu merchandisingeko irizpideak
eta enpresaren irudiari dagozkionak erabiliz.
i) Produktuei segurtasun-gailuak eta etiketak jarri dizkie, eskuz edo kasu bakoitzean egokiak diren
gailuak erabiliz.
j) Produktuak modu erakargarrian paketatu eta aurkeztu ditu, enpresaren irizpide komertzialak eta
irudiari dagozkionak erabiliz.
k) Linealak eta apalategiak garbitu eta atondu ditu produktuak behar bezala kokatzeko.
5.- Bezeroari arreta ematen dio aholkuak eta informazioa emanez, salmentak, kobrantzak eta
itzulketak eginez, eta kexak konponduz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Tratu adeitsua, errespetuzkoa eta atsegina izan du, eta interesa eta ardura azaldu ditu
bezeroen beharrei behar bezalako arreta jartzeko.
b) Behar zen informazioa lortu du bezeroarengandik, komunikazioa bultzatuta, teknika eta jarrera
egokiak erabilita.
c) Erraz ebazteko moduko galdera batzuei erantzun die, merkataritzako lexiko egokia erabiliz.
d) Kutxa erregistratzaileak eta saltokiko terminalak (ST) erabili ditu produktuak kobratzeko eta
produktuen itzulketak egiteko.
e) Ordainketa elektronikorako bitartekoak erabili ditu kobrantzak eta itzulketak egiteko.
f) Saltokian gertatu ohi diren egoeren araberako oinarrizko salmenta-teknikak aplikatu ditu.
g) Erantzukizuna erakutsi du akatsen aurrean.
h) Produktu edo zerbitzuen ezaugarrien berri eman dio bezeroari, batez ere espero daitezkeen
kalitateei dagokienez.
i) Bezeroari aukera ezberdinak eman dizkio erraz konpon daitezkeen erreklamazioetarako, eta
argi azaldu dizkio egin beharreko lanen denbora eta baldintzak, bai eta zenbateko aukera dagoen
espero den aldaketa lortzeko ere.
j) Behar besteko informazioa eta dokumentazioa eman dizkio bezeroari idatzizko erreklamazioa
aurkez dezan, halakorik behar badu.
k) Bezeroak erreklamazioa egiteko aurkeztutako formularioak jaso ditu.
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l) Erreklamazio-orri bat bete du.
6.- Enpresako laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauekin bat jarduten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Une oro bete du prebentzioari eta segurtasunari buruzko araudi orokorra, baita enpresak
ezarritakoak ere.
b) Lantokian norberaren jardun-eremuan dauden arrisku-faktoreak eta -egoerak identifikatu ditu.
c) Jarduerarekin ikusteko duten jarrerak hartu ditu laneko eta ingurumeneko arriskuak gutxitzeko.
d) Eragiketa batzuetarako eta besteetarako ezarritako norbera babesteko ekipoa (NBE) erabili du.
e) Makinak, ekipamenduak eta instalazioak babesteko gailuak erabili ditu jardueretan.
f) Prebentzio-planaren arabera jardun du.
g) Lan-eremua arriskuez libre, eta ordenan eta garbi mantendu du.
h) Energiaren kontsumoa eta hondakinen sorrera ahalik eta gehien gutxituz lan egin du.
7.– Arduraz jarduten du, eta enpresako harreman tekniko-sozialen sisteman integratzen da.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Arretaz bete ditu jasotzen dituen jarraibideak.
b) Egiten duen lanaz arduratu da eta eraginkortasunez komunikatu da pertsona egokiarekin une
bakoitzean.
c) Betekizun eta arau teknikoak bete ditu, jardunbide profesionala erakutsi du, eta lana arrazoizko
denboran bukatu du.
d) Errespetua erakutsi du une oro ezarritako prozedurekiko eta arauekiko.
e) Ezarritako jarraibide eta prozedurekin bat antolatu du lana, lehentasunaren arabera bete ditu
eginkizunak, eta esku-hartzeetan segurtasuneko eta kalitateko irizpideak erabili ditu.
f) Norberaren jarduera gainerako langileekin koordinatu du, eta aurreikusi gabeko edozein
aldaketaren, behar garrantzitsuren edo gorabeheraren berri eman du.
g) Lanera puntualtasunez heldu da, ezarritako atsedenaldiak hartu ditu, eta lantokia ez du behar
baino lehenago utzi, behar bezala justifikatutako arrazoirik gabe.
h) Beharrezko informazioa edo norberak lanean izan ditzakeen zalantzak egoki galdetu dizkio
arduradun hurrenari.
i) Lana nagusiek emandako aginduen arabera egin du, eta kasuan kasuko aldaketak edo
iradokizunak behar den tokian eta moduan egin ditu.
4.- Espazioak eta ekipamenduak
4.1. Espazioak:
AZALERA (m2)

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA
Balio anitzeko gela
Merkataritzako lantegia
Biltegiko lantegia

40
90
60

4.2. Ekipamenduak:

Balio anitzeko gela

Sarean instalatutako ordenagailuak. Proiekziokanoia eta Internet. Ikus-entzunezko baliabideak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak
Mahaiak eta aulkiak.
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Merkataritzako lantegia

Salmenta-puntuko altzariak: gondolak,
erakustegiak, beira-arasak, kakotegiak,
erakusleihoa
Saltokiko terminala, inprimagailua, eskanerra eta
kutxa erregistratzailea.
Etiketa jartzeko makina.
Aplikazio-softwarea, aplikazio informatikoak eta
periferikoak
Sarean instalatutako ordenagailuak
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak
Mahaiak eta aulkiak
Telefonogunea eta hiru terminal
Barra-kodeen irakurgailuak
Irrati-maiztasuneko pistolak
PDA
Salmenta-simulazioak grabatzeko bideo-kamera

Biltegiko lantegia

Apalategiak.
Eskuzko transpaletak.
Etiketa jartzeko makina
Makineria mantentzeko oinarrizko tresnen ekipoa

5.- Irakasleak.
5.1.- Sektore publikoan, lanbide-profilari lotutako lanbide-moduluak eman ahal izateko, hauek
izango dira irakasleen espezialitateak:
LANBIDE-MODULUA

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEA /
BESTE BATZUK

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEAREN
KIDEGOA

3069 Merchandisingeko oinarrizko
teknikak
3070 Biltegiko lan osagarriak
3001 Datuen tratamendu informatikoa
3002 Bulegotikako oinarrizko
aplikazioak
3005 Bezeroentzako arreta
3006 Eskariak prestatzea eta
produktuak saltzea
E550. Saltzeko teknikak eta saldu
osteko segimendua
E551. Merkataritzako erakusleihoapainketa, seinalegintza eta
kartelgintza

Merkataritzako prozesuak

E800. Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Administraziokudeaketako prozesuak
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada
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Merkataritzako prozesuak
Administraziokudeaketako prozesuak
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada
Merkataritzako prozesuak
3072 Lantokiko prestakuntza

Administraziokudeaketako prozesuak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako irakasleak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

5.2.- Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek behar ditu lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3069 Merchandisingeko oinarrizko teknikak
3070 Biltegiko lan osagarriak
3001 Datuen tratamendu informatikoa
3002 Bulegotikako oinarrizko aplikazioak
3005 Bezeroentzako arreta
3006 Eskariak prestatzea eta produktuak saltzea
E550. Saltzeko teknikak eta saldu osteko
segimendua
E551. Merkataritzako erakusleiho-apainketa,
seinalegintza eta kartelgintza
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3072 Lantokiko prestakuntza

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, edo
dagokion mailako titulua edo beste
zenbait titulu baliokide

5.3 Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek beharko dira lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3001.Datuen tratamendu informatikoa
3002 Bulegotikako oinarrizko aplikazioak
3003 Oinarrizko administrazio-teknikak
3005 Bezeroentzako arreta
3006 Eskariak prestatzea eta produktuak saltzea
E550. Saltzeko teknikak eta saldu osteko
segimendua
E551. Merkataritzako erakusleiho-apainketa,
seinalegintza eta kartelgintza
3072 Lantokiko prestakuntza
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea

Diplomaduna, ingeniari teknikoa, edo
arkitekto teknikoa edo dagokion mailako
titulua edo beste zenbait titulu baliokide.

6.- Lanbide-moduluen eta konpetentzia-atalen arteko egokitasuna, haiek egiaztatu edo baliozkotu
behar izanez gero.
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GAINDITUTAKO LANBIDE-MODULUAK

KONPETENTZIA-ATAL EGIAZTAGARRIAK

3069 Merchandisingeko oinarrizko
teknikak.

UC1327_1: Eragiketa osagarriak egitea
saltokian produktuak jarri, antolatu eta
atontzeko.
UC1328_1: Produktuak manipulatu eta lekuz
aldatzea merkataritza-azaleran barrena eta
hurbilean banatzeko, eskuzko transpaletak eta
orgak erabiliz.

3070 Biltegiko lan osagarriak.

UC1325_1: Salgaiak biltegian jasotzeko,
kokatzeko, mantentzeko eta bidaltzeko
eragiketa osagarriak gauzatzea, taldean lan
eginez.
UC0432_1: Orga jasotzaileekin kargak
manipulatzea.

3001 Datuen tratamendu
informatikoa.

UC0973_1: Terminal informatikoetan datuak eta
testua sartzea, segurtasun, kalitate eta
eraginkortasuneko baldintzetan.

3002 Bulegotikako oinarrizko
aplikazioak.

UC0974_1: Datu- eta testu-tratamendurako
oinarrizko lanak egitea, baita dokumentazioa
prestatzekoak ere.

3005 Bezeroentzako arreta.

UC1329_1: Bezeroari arreta eta informazio
operatibo, egituratu eta protokolarizatua
ematea.

3006 Eskariak prestatzea eta
produktuak saltzea.

UC1326_1: Eskaerak eraginkortasunez eta
eragimenez prestatzea, ezarritako prozedurei
jarraituz.
7.- Norgehiagoka egonez gero, titulu honek onarpenerako lehentasun-irizpideak aplikatzeko
baimena ematen die erdi-mailako heziketa-ziklo hauetarako.
Titulu honek lehentasuna izango du lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan onartzeko:
Administrazioa eta Kudeaketa
Merkataritza eta Marketina
Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza
Beira eta Zeramika
Arte Grafikoak
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IV. ERANSKINA, UZTAILAREN 7ko 104/2016 DEKRETUARENA
ELEKTRIZITATEKO ETA ELEKTRONIKAKO OINARRIZKO LANBIDE-TITULUA
1.- Tituluaren identifikazioa
Elektrizitateko eta Elektronikako oinarrizko lanbide-titulua elementu hauek identifikatzen dute:
●
●
●
●
●

Izena: Elektrizitatea eta Elektronika.
Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
Iraupena: 2.000 ordu.
Lanbide-arloa: Elektrizitatea eta Elektronika.
Europako baliokidea: INSN-3.5.3. (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua).

2.- Lanbide-profila
2.1 Tituluaren konpetentzia orokorra
Titulu honen konpetentzia orokorra da elementu eta ekipo elektriko eta elektronikoak muntatu eta
mantentzeko eragiketa osagarriak egitea, baita eraikinetarako eta eraikin multzoetarako instalazio
elektronikoetan eta telekomunikazioetakoetan ere, behar diren teknikak aplikatuz, adierazitako
kalitatearekin lan eginez, laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumenaren babesari buruzko arauak
errespetatuz, eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz eta, hala balegokio, beren hizkuntza koofizialean
komunikatuz, baita atzerriko hizkuntza batean ere.
2.2. Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta
konpetentzia-atalen zerrenda:
- Osatutako lanbide-kualifikazioak:
a) Eraikinetan instalazio elektroteknikoak eta telekomunikazioetakoak muntatzeko eragiketa
osagarriak .ELE255_1. (1115/2007 Errege Dekretua, abuztuaren 24koa). Konpetentzia-atal hauek
barne hartzen ditu:
UC0816_1: Behe tentsioko instalazio elektrikoak eta domotikoak eraikinetan muntatzeko
eragiketak egitea.
UC0817_1: Telekomunikazioetako instalazioak muntatzeko eragiketak egitea.
b) Ekipo elektriko eta elektronikoak muntatzeko eta mantentzeko eragiketa osagarriak
.ELE481_1. (144/2011 Errege Dekretua, otsailaren 4koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC1559_1: Mihiztatze-eragiketak egitea ekipo elektriko eta elektronikoak muntatzean.
UC1560_1: Konexio-eragiketak egitea ekipo elektriko eta elektronikoak muntatzean.
UC1561_1: Eragiketa osagarriak egitea ekipo elektriko eta elektronikoak mantentzean.
- Osatu gabeko lanbide-kualifikazioa:
Mikroinformatika-sistemak muntatzeko eta mantentzeko eragiketa osagarriak .IFC361_1.
(1701/2007 Errege Dekretua, abenduaren 14koa). Konpetentzia-atal hau hartzen du barnean:
UC1207_1: Mikroinformatika-tresneria muntatzeko eragiketa osagarriak egitea.
2.3 Lanbide-ingurunea
2.3.1 Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:
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Behe-tentsioko instalazio elektrikoetako langilea.
Satelite-telebistako antena hartzaileen muntatzailearen laguntzailea.
Tresneria telefonikoko eta telegrafikoko instalatzailearen eta konpontzailearen laguntzailea.
Komunikazioko tresneriaren eta sistemen instalatzailearen laguntzailea.
Telefono-instalazioetako instalatzailearen eta konpontzailearen laguntzailea.
Energia elektrikoaren produkzioko eta banaketako industriaren peoia.
Sistema mikroinformatikoetako muntatzaile laguntzailea.
Ekipo elektriko eta elektronikoak mihiztatzeko langilea.
Ekipo elektriko eta elektronikoen mantentze-lanetako laguntzailea.
Plaken eta ekipo elektriko eta elektronikoen probatzailea/doitzailea.
Osagaien zirkuitu inprimatuko plaken muntatzailea.
3.- Heziketa-zikloaren irakasgaiak
3.1 Tituluaren helburu orokorrak
a) Muntaketarako eta segurtasunerako tresna, erreminta, ekipamendu eta baliabideak hautatzea,
material errealak azterturik eta egin behar diren eragiketak kontuan harturik, baliabide eta bitartekoak
biltzeko.
b) Kokalekua markatzea eta hoditeria, hodiak eta euskarriak finkatzeko teknikak aplikatzea,
tresna egokiak eta muntatze-lanerako ezarritako prozedura baliatuz.
c) Kableak jarri eta gidatzeko teknikak aplikatzea, ezarritako prozedurei jarraituz eta kableatua
jartzeko behar diren erreminta eta baliabideak erabiliz.
d) Muntatze-laneko teknika errazak aplikatzea, ekipamenduak, erremintak eta tresnak erabiliz,
ezarritako prozedurei jarraituz, segurtasun-baldintzetan, ekipamenduak eta elementu lagungarriak
muntatzearren.
e) Instalazioetako elementuak mekanizatu eta batzeko erabiltzen diren erremintak identifikatu eta
erabiltzea mekanizazioan gertatzen diren hainbat egoeratan, eta instalazioetako elementuak batzea.
f) Neurketa-ekipamenduak erabiltzea, neurtu beharreko parametroak ekipamenduen
konfigurazioarekin eta instalazioetan duten aplikazioarekin erlazionatuta, fabrikatzaileen jarraibideekin
bat, proba eta egiaztapenak egiteko.
g) Elementu akastunak ordeztea, tresneria desmuntatzea eta muntatzea eta beharrezkoak diren
doikuntzak egitea, instalazioak eta tresneria mantentzeko eta konpontzeko.
h) Instalazioaren konexioak eta parametro bereizgarriak egiaztatzea neurtzeko tresnak erabiliz,
kalitate- eta segurtasun-baldintzetan, mantentze-laneko eragiketak egiteko.
i) Ingurune naturalean izaten diren gertakariak ulertzea ezagutza zientifikoa jakintza integratu
baten moduan erabiliz; halaber, ezagutzaren eta esperientziaren eremuetan oinarrizko arazoak
identifikatu eta konpontzeko metodoak ezagutu eta aplikatzea.
j) Trebetasunak garatzea arazoak formulatu, planteatu, interpretatu eta konpontzeko; kalkulu
matematikoaren arrazonamendua aplikatzea gizartean eta lan ingurunean moldatzeko, eta bere
baliabide ekonomikoak kudeatzea.
k) Giza gorputzaren funtzionamenduaren oinarrizko alderdiak identifikatu eta ulertzea eta haiek
norberaren eta taldearen osasunarekin lotzea; gainera, higienea eta osasuna baloratzea bizitzan
ohitura osasungarriak garatu eta finkatzeko, zein ingurunetan dauden kontuan hartuta.
l) Natura-ondarearen zaintzarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak
garatzea, eta izaki bizidunen eta natura-ingurunearen arteko elkarreragina ulertzea, horrela gizakien
ekintzak ingurumenaren orekan dituen ondorioak baloratu ahal izateko.
m) Informazio-iturrien oinarrizko trebetasunak garatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak ikuspegi kritikoz erabiltzea, ingurune pertsonal, sozial edo profesionalean informazioa
lortu eta jakinarazteko.
n) Kultura- eta arte-ekoizpenen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea, haien elementuak aztertzeko
oinarrizko teknikak aplikatuz, errespetuz eta sentikortasunez jokatzeko kultura-aniztasunaren, ondare
historiko-artistikoaren eta kultura- zein arte-adierazpenen aurrean.
o) Hizkuntza-trebetasun eta -abileziak garatu eta finkatzea eta eskatzen den zehaztasun-,
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argitasun- eta arintasun-maila lortzea, gaztelaniari eta, hala denean, hizkuntza koofizialari buruzko
ezagutzak erabiliz gizarte-ingurunean, eguneroko bizitzan eta lan-jardueran komunikatzeko.
p) Atzerriko hizkuntzan oinarrizko hizkuntza-trebetasunak garatzea, ahoz eta idatziz komunikatu
ahal izateko eguneroko bizitzan eta lan-jardueran ohikoak eta aurreikustekoak diren egoeretan.
q) Gaur egungo gertakarien arrazoiak eta ezaugarriak ezagutzea, baita bilakaera historikoari eta
banaketa geografikoari dagozkionak ere, gaur egungo gizarteen ezaugarriak azaltzeko.
r) Printzipio demokratikoetan oinarritutako balioak eta jokaerak garatzea, eta ohiko harreman
sozialetan eta gatazken konponbide baketsuan aplikatzea.
s) Prestakuntzarako dauden baliabideak eta eskaintzak alderatu eta hautatzea bizialdi osoko
ikaskuntzarako, horrela lan-egoera berriei eta egoera pertsonal berriei egokitzeko.
t) Ekimena, sormena eta joera ekintzailea garatzea, baita norberarengan konfiantza izatea,
parte-hartzea eta ikuspegi kritikoa ere, egoerak eta gorabeherak konpondu ahal izateko bai lanjardueran bai eremu pertsonalean.
u) Lanak taldean egitea, nork bere betebeharrak hartuz, besteak errespetatuz eta beraiekin
elkarlanean arituz, baita besteekiko tolerantziaz eta errespetuz ere, zereginak eraginkortasunez
egiteko eta garapen pertsonalerako lagungarri izateko.
v) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informatzeko, komunikatzeko,
ikasteko eta laneko zereginak errazteko.
w) Laneko eta ingurumeneko arriskuak lan-jarduerarekin erlazionatzea, norbera babesteko behar
diren prebentzio-neurriak erabiltzeko xedez, eta beste pertsonei eta ingurumenari kalterik ez egiteko.
x) Bere lanbide jarduerako teknikak garatzea lanaren eraginkortasuna eta kalitatea ziurtatuz, eta,
bidezkoa bada, laneko jardueretan hobekuntzak proposatzea.
y) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan izanda, gizarteko
agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa
parte hartzeko.
3.2 Lanbide-moduluak.
KODEA
3013
3014
3015
3016
E570
E571
3009
3019
3011
3012
E800
3018
GUZTIRA

LANBIDE-MODULUA
Instalazio elektrikoak eta domotikoak
Telekomunikazioetako instalazioak
Ekipo elektriko eta elektronikoak
Datuak transmititzeko sareak instalatzea
eta mantentzea
Behe-tentsioko instalazio elektrikoen eta
telefonia- eta -komunikazio-instalazioen
muntaketa eta mantentze-lana
Elektrizitate- eta elektronika-zerbitzuen
bezeroentzako arreta
Zientzia aplikatuak I
Zientzia aplikatuak II
Komunikazioa eta gizartea I
Komunikazioa eta gizartea II
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lantokiko prestakuntza
Tutoretza eta orientabidea I
Tutoretza eta orientabidea II

3.3 Moduluen garapena:
Lanbide-modulua: Instalazio elektrikoak eta domotikoak
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Kodea: 3013
Kurtsoa: 1
Iraupena: 231 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Eraikinetan instalazio elektrikoak muntatzeko eta haien mantentze-lana egiteko osagaiak,
ekipamenduak eta tresnak hautatzen ditu, eta instalazioan duten funtzioarekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kanalak, hodiak eta haien euskarriak eta finkatzeko osagarriak identifikatu ditu, erabileraren
arabera, instalazioan (horman sartua, kanpotik, besteak beste).
b) Eroale motak identifikatu ditu, instalazio elektrikoetan duten aplikazioaren arabera.
c) Kaxak, erregistroak, mekanismoak (etengailuak, kommutadoreak eta korronte harguneak,
besteak beste) identifikatu ditu, haien funtzioaren arabera.
d) Kaxa eta erregistroak kokatzeko moduak (horman sartuta, kanpotik) deskribatu ditu.
e) Luminariak eta osagarriak motaren arabera identifikatu ditu (fluoreszentea, halogenoa, besteak
beste), eta, non jarri behar diren, toki haiekin erlazionatu.
f) Instalazio domotikoetan erabiltzen diren ekipamenduak eta elementu tipikoak identifikatu ditu,
zein bere funtzioarekin eta ezaugarri nagusiekin.
g) Muntatze eta mantentze lanetan erabiltzen diren erreminta eta ekipamenduak egin behar diren
eragiketekin lotu ditu.
h) Materiala, erremintak eta ekipamendua esku-hartzearen erritmoaren arabera bildu ditu.
i) Informazioa era argian, ordenatuan eta egituratuan helarazi du.
j) Jarrera ordenatua eta metodikoa izan du.
2.- Hoditeria, euskarriak eta kaxak muntatzen ditu behe tentsioko instalazio elektriko batean eta
domotikan, eta instalazioaren trazadura birplanteatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Motaren arabera (PVCko hodiak eta metalezko hodiak, besteak beste) erabiltzen diren tresnak
identifikatu ditu.
b) Hodiak eta hoditeria lotzeko erabiltzen diren teknika eta elementuak deskribatu ditu.
c) Hodiak kurbatzeko teknikak deskribatu ditu.
d) Hodiak eta hoditeria lotzeko teknikak (tako eta torloju, besarkagailu, grapa eta finkagailu
kimikoen bidez, besteak beste) deskribatu ditu.
e) Hoditeriaren eta kaxen kokalekua markatu du.
f) Kaxak eta hoditeria kokatzeko guneak (hutsuneak eta kaxa-tokiak) prestatu ditu.
g) Sistema automatiko edo domotikoetako koadro elektrikoak eta elementuak muntatu ditu
instalazioen eskemen eta emandako oharren arabera.
h) Muntatze-lanerako ezarritako denborak errespetatu ditu, erregelamendu elektrikoaren
berariazko arauak aplikatuta jarduerak egiteko.
i) Lanak txukun eta garbi egin ditu eta segurtasun-arauak bete.
j) Proposatutako jardueretan autonomiaz jardun du.
3.- Kableatua jartzen du behe tentsioko instalazio elektrikoetako eta domotikoetako ekipamendu
eta elementuen artean, teknikak eroaleen tipologiaren eta instalazioaren ezaugarrien arabera
aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eroaleen ezaugarri nagusiak (sekzioa, isolamendua, taldekatzea, kolorea, besteak beste)
deskribatu ditu.
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b) Eroaleak taldekatzeko moduak deskribatu ditu, instalazioan nola aplikatzen diren kontuan
hartuta (hari bakarreko kableak, hari anitzeko kableak, mahukak, barrak, besteak beste).
c) Kableen koloreak duten aplikazioarekin lotu ditu, haien kodearen arabera.
d) Kableak pasatzeko gida motarik ohikoenak deskribatu ditu.
e) Kableak gidari lotzeko moduak identifikatu ditu.
f) Jarritako kableak prestatu ditu, “koka” bat (kable puska bat) utzita gero lotzeko, eta etiketatu
ditu.
g) Erreminta eta materialak erabili ditu, behar bezalako kalitate eta segurtasunarekin.
h) Lanak txukuntasunez eta garbi egin ditu.
i) Proposatutako jardueretan autonomiaz jardun du.
j) Jarrera arduratsua eta prozesua hobetzeko interesa erakutsi du.
4.- Instalazio elektriko eta domotikoetako mekanismo eta elementuak instalatzen ditu, eta haien
osagaiak eta aplikazioak identifikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazioetako mekanismo eta elementuak identifikatu ditu.
b) Mekanismo eta elementuen (etengailuak, kommutadoreak eta sentsoreak, besteak beste)
eginkizun nagusiak deskribatu ditu.
c) Pieza multzo batez osatutako elementuak elkartu ditu.
d) Mekanismo, eragingailu eta sentsoreak beren kokalekuetan ezarri eta finkatu ditu.
e) Konexioko terminalak motaren arabera prestatu ditu.
f) Kableak mekanismo eta aparatu elektrikoekin konektatu ditu, kontaktu elektriko ona dela eta
kablea aparatuaren edo mekanismoaren terminalari dagokiola segurtatuta.
g) Erreminta eta materialak erabili ditu, behar bezalako kalitate eta segurtasunarekin.
h) Edergarriak eta estalkiak jarri ditu, hala behar denean.
5.- Mantentze-lanetako eragiketa osagarriak egiten ditu eraikinetako instalazio elektriko eta
domotikoetan, eta esku-hartzeak eta lortu beharreko emaitzak erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eraikinetako instalazio elektrikoetako ohiko matxurak deskribatu ditu.
b) Eraikinetako instalazio domotikoetako ohiko matxurak deskribatu ditu.
c) Instalazioa ikuskatu du, eta disfuntzioa bistaz edo funtzionalki egiaztatu.
d) Instalazioaren edo haren elementuetako baten egoera aztertu du, proba funtzionalak edo
oinarrizko neurketa elektrikoak eginez.
e) Norberak zein instalazioak arriskurik ez dutela egiaztatu du.
f) Hondatu edo matxuratutako elementua aldatu du, ezarritako prozedurari jarraituz edo
hartutako jarraibideei segituz.
g) Segurtasun-arauak aplikatu ditu instalazioa konpontzeko esku-hartze guztietan.
h) Akatsen eta porroten aurrean erantzukizuna erakutsi du.
B) Edukiak:
1.- Instalazio elektrikoetako eta domotikoetako elementuak, ekipamenduak eta erremintak
hautatzea
Lotura-instalazioak. Atalak.
Etxebizitzetako instalazioak: elektrifikazio-maila.
Bainuontzi edo dutxetako instalazioak. Ezaugarri bereziak.
Ezaugarriak eta elementu motak: banaketa koadroa, aginte eta babeseko elementuak, hodiak eta
hoditeria, kaxak, eroale elektrikoak, maniobrako eta konexioko elementuak, besteak beste.
Sailkapena. Ereduzko instalazioak. Zirkuituak. Instalazioen ezaugarriak. Elementu motak.

2016/3546 (1178/182)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Instalazioei lurra jartzea.
Zuzeneko eta zeharkako kontaktuen aurkako babesa. Gailuak.
Instalazio domotikoak. Motak eta ezaugarriak. Sentsoreak. Kontrol-ekipoak, "eragingailuak".
Instalazioetako segurtasuna.
2.- Hoditeria, euskarriak eta kaxak behe tentsioko instalazio elektrikoetan eta domotikan
muntatzea
Hoditeriaren ezaugarriak eta motak: metalezko hodiak eta bestelakoak, kanalak, erretiluak eta
euskarriak, besteak beste.
Instalazio sistemak muntatzeko teknikak: horman sartua, kanpotik edo airetik. Zulaketa, gainazal
motak. Finkapenak, motak eta ezaugarriak. Erremintak.
Koadroak edo armairuak, kanalizazioak, kableak, terminalak, lotuneak eta konexioak prestatzea,
mekanizatzea eta gauzatzea. Bitartekoak eta ekipoak.
Segurtasun-baliabideak eta -ekipoak. Istripuen prebentzioa. Segurtasun elektrikoko araudia.
Altuerako arriskuak.
3.- Kableatua jartzea instalazio elektrikoetako eta domotikoetako ekipamenduen eta elementuen
artean
Eroale motak eta haien ezaugarriak: isolatuak eta isolatu gabeak, hari bakarrekoak, hari
anitzekoak, mahukak, barrak, besteak beste.
Eroaleak instalatu eta jartzeko teknikak. Kableak pasatzeko gidak, haien motak eta ezaugarriak.
Arretazko neurriak.
Zirkuituak bereiztea.
Identifikatzea eta etiketatzea.
Segurtasun- eta babes-neurriak.
4.- Instalazio elektrikoen/domotikoen mekanismo eta elementuak instalatzea
Babes-gailuak. Motak eta ezaugarriak. Fusibleak, potentzia-kontroleko etengailua, etengailu
diferentziala, etengailu magnetotermikoak, besteak beste. Muntaketa-teknikak.
Errail gainean instalatu eta finkatzeko teknikak. Konexioa. Maniobrako aparatuak. Motak eta
ezaugarriak. Etengailuak, kommutagailuak, sakagailuak, besteak beste.
Korronte-harguneak: motak, instalatzea eta finkatzea. Konexioa.
Hargailu elektrikoak. Luminariak, motorrak, txirrinak, besteak beste. Instalatzea eta finkatzea.
Konexioa.
Sentsoreak finkatzea.
“Eragingailuak” muntatu eta instalatzea.
Automata programagarriak: bloke-diagrama eta oinarrizko funtzioak.
Kontrolerako tresneria domotikoak instalatzea eta finkatzea. Segurtasun- eta babes-neurriak.
5.- Eraikinetako instalazio elektriko eta domotikoetako mantentze-lana
Magnitude elektrikoak: tentsioa, intentsitatea, erresistentzia eta jarraitutasuna, potentzia eta
isolamendua, besteak beste.
Magnitude elektrikoen arteko oinarrizko erlazioak.
Etxebizitza-eraikinetako ohiko matxurak. Sintomak eta ondorioak.
Neurgailuak. Erabiltzeko prozedurak. Matxurak konpontzea. Elementuak ordeztea. Errutinazko
mantentze-teknikak.
Segurtasun- eta babes-neurriak.
Lanbide-modulua: Telekomunikazioetako instalazioak
Kodea: 3014
Kurtsoa: 1
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Iraupena: 165 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Telekomunikazioetako instalazioak eratzen dituzten elementuak hautatzen ditu, eta haien
ezaugarri nagusiak eta funtzionalitatea identifikatu eta deskribatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eraikinetako telekomunikazioetako azpiegitura komunarekin zerikusia duten instalazio motak
identifikatu ditu.
b) Eraikin bateko telekomunikazioetako azpiegituraren instalazio baten elementuak (hoditeria,
kableatua, antenak, armairuak (“rack”) eta kaxak, besteak beste) identifikatu ditu.
c) Eroale motak (kobre-parea, kable ardazkidea, zuntz optikoa, besteak beste) sailkatu ditu.
d) Kaxen tipologia (erregistroak, armairuak, rack-ak, kanpoko kaxak, horman sartuak, besteak
beste) zehaztu du.
e) Hoditeriaren eta ekipamenduen finkagailu motak (takoak, bridak, torlojuak, azkoinak, grapak,
besteak beste) deskribatu ditu.
f) Finkagailuak eutsi beharreko elementuarekin erlazionatu ditu.
g) Instalazioko elementuen hornidura hura gauzatzeko erritmoarekin erlazionatu du.
h) Eragiketa guztiak egin dituenean laneko segurtasun-araudia eta ingurumena babestekoa
kontuan hartu ditu.
2.- Hoditeria, euskarriak eta armairuak muntatzen ditu eraikinetako telekomunikazio-azpiegituren
instalazioetan, instalazioaren krokisak interpretatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
ditu.

a) PVCko hodiak, metalezkoak edo bestelakoak kurbatzeko erabiltzen diren teknikak deskribatu

b) Kasu bakoitzean erabiltzen diren erremintak eta haien aplikazioa adierazi ditu.
c) Hodiak eta hoditeria batzeko erabiltzen diren teknika eta elementuak deskribatu ditu.
d) Rack bat muntatzeko ohiko faseak deskribatu ditu.
e) Instalazioko elementuak non kokatu behar diren identifikatu du eraikin osoaren edo haren zati
baten krokis batean.
f) Kaxak eta hoditeria kokatzeko hutsuneak eta kaxa-tokiak prestatu ditu.
g) Hoditeria eta kaxak prestatu edo/eta mekanizatu ditu.
h) Armairuak (rack-ak) muntatu ditu.
i) Hoditeria, kaxak eta hodiak, besteak beste, muntatu ditu, haien finkapen mekanikoa
segurtatuta.
j) Segurtasun-arauak aplikatu ditu erremintak eta ekipamenduak erabiltzean.
3.- Kableak muntatzen ditu telekomunikazioetako instalazioetan, eraikinetan, ezarritako teknikak
aplikatuz eta emaitza egiaztatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Telekomunikazioetako instalazioetan (irratia, telebista, telefonia eta beste batzuk) erabiltzen
diren eroaleak deskribatu ditu.
b) Kableak pasatzeko gida motarik ohikoenak aipatu ditu, eta kableak gidari ezin hobeto lotzeko
modua adierazi.
c) Hodiak eta haien muturrak identifikatu ditu.
d) Kableak pasatzeko gida hodian sartu du.
e) Kableak behar bezala lotu dizkio gidari, pixkanaka-pixkanaka.
f) Kableak pasatzeko gidatik tiratu du, kablea askatu edo hondatu ez dadin galarazita.
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g) Kablea moztu du mutur batean “koka” bat utzita.
h) Ezarritako prozedurari jarraituz etiketatu du kablea.
i) Segurtasun-arauak aplikatu ditu erremintak eta ekipamenduak erabiltzean.
4.- Elementu eta ekipamenduak instalatzen ditu eraikinetako telekomunikazioetako azpiegituren
instalazioetan, ezarritako teknikak aplikatuz, eta emaitza egiaztatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hainbat pieza dituzten elementuak mihiztatu ditu.
b) Kableatua etiketen edo koloreen arabera identifikatu du.
b) Ekipamenduak edo elementuak (antenak, anplifikadoreak, besteak beste) beren kokalekuan
jarri ditu.
c) Ekipamenduak edo elementuak (antenak, anplifikadoreak, besteak beste) finkatu ditu.
d) Kableatua ekipamenduekin eta elementuekin konektatu du, eta kontaktu egokia dutela
segurtatu.
e) Edergarriak, estalkiak eta apaingarriak jarri ditu.
f) Lortutako emaitzen arabera har daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztu ditu.
g) Segurtasun-arauak aplikatu ditu erremintak eta ekipamenduak erabiltzean.
B) Edukiak:
1.- Telekomunikazioko instalazioetako elementuak hautatzea
Telefoniako instalazioak eta sare lokalak. Ezaugarriak. Transmisio-bideak. Ekipamenduak:
telefono deien banaguneak, “hub”, “switch”, “router”, besteak beste.
Eraikinetako telekomunikazio-azpiegituretako instalazioak. Ezaugarriak. Transmisio-bideak.
Ekipamenduak eta elementuak.
Megafonia- eta sonorizazio-instalazioak. Motak eta ezaugarriak. Seinale barreiagailuak. Kableak
eta konexiorako elementuak. Ekipamenduak: anplifikadoreak, erreproduzigailuak, grabagailuak,
besteak beste.
Telebista-zirkuitu itxiko instalazioak. Ezaugarriak. Kamerak. Monitoreak.
Seinalea prozesatzeko ekipamenduak.
Antenak instalatzea.
2.- Hoditeria, euskarriak eta armairuak muntatzea telekomunikazioko instalazioetan
Hoditeriaren ezaugarriak eta motak: hodi zurrunak eta malguak, kanalak, erretiluak eta
euskarriak, besteak beste.
Hoditeriaren prestaketa eta mekanizazioa. Hoditeria eta hodiak muntatzeko teknikak.
Finkapenen ezaugarriak eta motak. Muntaketa-teknikak.
Segurtasuneko bitartekoak eta tresneria.
3.- Telekomunikazio-instalazioetan kableak muntatzea
Eroaleen ezaugarriak eta motak: kable ardazkidea, pareak, zuntz optikoa, besteak beste.
Eroaleak zabaltzeko teknikak.
Segurtasun-arauak.
Eroaleen identifikazioa eta etiketak.
Segurtasun-neurriak erremintak eta ekipamenduak erabiltzean.
4.- Telekomunikazio-instalazioetan tresneria eta elementuak muntatzea
Telekomunikazioko instalazioetako ekipamenduak instalatu eta finkatzea.
Finkatzeko teknikak: armairuetan, kanpoan. Segurtasun-arauak.
Irratirako eta telebistarako antenak muntatzeko teknikak.
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Eroaleak konektatzeko teknikak.
Seinale-hartuneak instalatu eta finkatzea.
Altuerako arriskuak. Segurtasuneko bitartekoak eta tresneria.
Lanbide-modulua: Ekipo elektriko eta elektronikoak
Kodea: 3015
Kurtsoa: 1
Iraupena: 231 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Beharrezko materiala, erremintak eta ekipoa identifikatzen ditu ekipo elektriko eta
elektronikoak muntatu eta elkartzeko, eta haien ezaugarri nagusiak eta funtzionalitatea deskribatzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamendu elektriko edo elektroniko bateko elementu eta osagai motak identifikatu eta
sailkatu ditu.
b) Ekipamendu elektriko edo elektroniko bateko ainguraketa eta finkagailu motak (torlojuak,
klipak, erlaitzak, besteak beste) identifikatu eta sailkatu ditu haien aplikazioaren, zurruntasunaren eta
egonkortasunaren arabera.
c) Ekipamendu elektriko edo elektroniko bat mihiztatzeko erabili ohi diren erremintak (bihurkin
elektrikoa, bihurkin lauak eta izar-bihurkinak eta giltzak, besteak beste) identifikatu eta sailkatu ditu,
haien aplikazioaren eta egokitasunaren arabera.
d) Norberaren segurtasuneko baliabide eta ekipamenduak (babesteko eskularruak, betaurrekoak
eta maskara, besteak beste) identifikatu eta sailkatu ditu, haien aplikazioaren arabera eta zer
erreminta erabili behar diren kontuan hartuta.
2.- Ekipo elektriko eta elektronikoak muntatu eta desmuntatzeko eragiketen sekuentzia zehazten
du, eskemak interpretatzen ditu, eta egin beharreko urratsak identifikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipo elektriko eta elektronikoetako elementu eta osagaien irudikapen grafikoko sinbologia
ezagutu du.
b) Muntaketaren/Konexioaren prozedura eta sekuentzia interpretatu ditu, muntatzeko eskematik
edo gidatik abiatuta.
c) Eskeman adierazitako elementu guztiak elementu errealekin identifikatu ditu.
d) Hainbat elementu (txartelak sartzea, elementuak finkatzea, besteak beste)
muntatzeko/konektatzeko prozedura eta sekuentzia identifikatu ditu.
e) Muntaketaren/Konexioaren prozesua eta sekuentzia definitu ditu, muntatzeko eskematik edo
gidatik abiatuta.
3.- Ekipo elektriko edo elektronikoetako elementuak muntatu eta desmuntatzen ditu, muntatzeko
eskemak eta gidak interpretatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Modelo jakin baterako adierazitako muntaketa-eskema eta -gidak hautatu ditu.
b) Muntaketa-eskema eta -gidetan adierazitako erremintak hautatu ditu.
c) Erabili behar diren elementu eta materialak prestatu ditu, prozedura normalizatuei jarraituz.
d) Elementuak ekipoan non kokatu behar diren identifikatu du.
e) Osagaiak mihiztatu ditu prozedura normalizatuei jarraituz, eta haietako segurtasun-arauak
aplikatu.
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f) Muntaketa-eskema edo -gidetan adierazitako eusteko elementuekin finkatu ditu osagaiak,
ezarritako estutze-momentua aplikatuta.
g) Osagai eta konektore elektronikoak muntatzeko teknikak aplikatu ditu zirkuitu inprimatuko
plaketan.
h) Tresneria elektriko edo elektronikoa desmuntatzeko teknikak aplikatu ditu.
i) Ezarritako segurtasun-eskakizunak bete ditu.
j) Egindako jarduerak eta lortutako emaitzak jasotzen dituen txostena prestatu du.
4.- Tresneria elektriko edo elektronikoan elementuak lotzen ditu oinarrizko teknikak aplikatuz eta
jarraitutasuna egiaztatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Konexio-modelo jakin baterako adierazitako muntaketa-eskema eta -gidak hautatu ditu.
b) Konexioko eskema eta gidetan adierazitako erremintak hautatu ditu.
c) Konektorearen piezak eta kableak jarri eta kokatu ditu.
d) Norberaren babesak eta elementuenak jarri eta kokatu ditu.
e) Kableak egokitu ditu (zuritu, luzatu, ordenatu) prozedurei jarraituz.
f) Konektoreko piezak ordena egokian txertatu ditu, eta kableak prozeduran ezarritako moduan
lotu (soldatu, krinpatu, enbornatu, besteak beste).
g) Ezarritako prozeduraren arabera (elementuen posizioa, elementua txertatzea, finkatzeko
maniobra, besteak beste) egin du konexioa (soldadura, enbornatzea, konektorea).
h) Segurtasun-neurriak zaindu ditu ekipoak eta erremintak erabiltzean.
i) Ezarritako prozedurari jarraituz jarri eta kokatu ditu kableetan etiketak.
j) Sortutako hondakinak ingurumenaren gaineko araudiaren arabera tratatu ditu.
5.- Ekipo elektriko eta elektronikoen oinarrizko mantentze-lana egiten du, ezarritako teknikak
kalitatez eta segurtasunez aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Modelo jakin baterako adierazitako eskema eta gidak hautatu ditu.
b) Erremintak egin beharreko eragiketen arabera hautatu ditu.
c) Berritu beharreko elementuak identifikatu ditu.
d) Ordezteko elementuak metatu ditu.
e) Egin beharreko eragiketen arabera hautatu ditu behar diren diren erremintak.
f) Aldatu beharreko elementuak desmuntatu ditu, esku-hartze bakoitzerako eskakizunak zein
diren, haietarako teknika eta erreminta egokiak erabilita.
g) Elementu berriak muntatu ditu, esku-hartze bakoitzerako eskakizunak zein diren, haietarako
teknika eta erreminta egokiak erabilita.
h) Osagaientzat eta norberarentzat aurreikusitako segurtasun-neurriak hartuz egin ditu
eragiketak.
i) Egindako eragiketak jasotzen dituen txostena prestatu du, formatua ezarrita duen dokumentu
batean.
B) Edukiak:
1.- Muntatzeko, mihiztatzeko, konektatzeko eta mantentzeko lanak egiteko materialak, erremintak
eta ekipoak identifikatzea
Magnitude elektrikoak. Magnitudeen arteko erlazioa. Neurgailuak.
Oinarrizko zirkuitu elektrikoak (elementuak, babesak, besteak beste).
Konektoreak: ezaugarriak eta tipologia.
Kableak: ezaugarriak eta tipologia. Normalizazioa.
Zuntz optikoa. Aplikaziorik ohikoenak. Tipologia eta ezaugarriak.

2016/3546 (1178/187)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Ekipo motak: makina-erremintak, etxetresna elektrikoak, informatika-tresneria, audio-tresneria,
bideo-tresneria, industria-tresneria.
Eskuzko erremintak eta makina-erremintak.
Material osagarriak. Mihiztatzeko eta eusteko elementuak. Funtzioa, tipologia eta ezaugarriak.
2.- Ekipoak muntatu eta mantentzeko prozesua
Sinbologia elektrikoa eta elektronikoa. Normalizazioa.
Planoak eta eskemak interpretatzea.
Merkataritzako osagaiak identifikatzea.
Merkataritzako konektore eta kableak identifikatzea.
Muntatzeko eta desmuntatzeko eskema eta gidak interpretatzea.
Konexioko eskema eta gidak interpretatzea.
Eragiketak zehaztea.
Eragiketa-sekuentzia.
Materialak eta ekipoak hautatzea. Erreminten tipologia.
Arriskuen prebentzioari, lan-osasunari eta ingurumen-babesari buruzko arauak.
Sistemak eta instalazioak manipulatzearen arriskuak.
Lan-aginduak interpretatzea.
Txostenak egitea.
3.- Ekipoak muntatu eta desmuntatzea
Osagai elektronikoak, motak eta ezaugarriak. Osagaien oinarrizko funtzioak.
Osagai elektronikoak muntatu eta txertatzeko teknikak.
Eskuzko erremintak. Tipologia eta ezaugarriak.
Soldadura biguneko teknikak. Ohiko aplikazioak.
Kontuan izan beharreko arretak.
Eskuzko erremintak eta makina-erremintak erabiltzea.
Segurtasuna erremintak makinak erabiltzean.
Ekipo elektriko eta elektronikoak muntatu eta mihiztatzeko teknikak.
Elementu osagarriak muntatzea.
Ekipo elektriko eta elektronikoak muntatu eta desmuntatzeko teknikak.
Ekipo elektriko eta elektronikoen elementu eta osagaiak ordezteko teknikak.
Etiketatzeko eta kontrolatzeko eragiketak.
Babes- eta segurtasun-ekipamendua.
Segurtasun-arauak.
Ingurumen-arauak.
4.- Konexionatzeko eta "konektorizatzeko" teknikak aplikatzea
Konexioko teknikak. Ezaugarriak eta aplikazioak.
Konektoreak soldatzea, enbornatzea eta finkatzea.
Eskuzko erremintak eta makina-erremintak. Krinpagailua, kurrikak, soldagailua, besteak beste.
Etiketatzeko eta kontrolatzeko eragiketak.
Finkatzeko elementuak: bridak, tortsioko itxiturak, kableak pasatzeko elementuak, besteak beste.
Babes- eta segurtasun-ekipamendua.
Segurtasun-arauak.
Ingurumen-arauak.
5.- Elementuak aldatzeko teknikak aplikatzea
Eskemak eta gidak.
Elementuak metatzea.
Ekipamenduen eta haien elementuen ezaugarri teknikoak: Tentsioa, korrontea. Korronte alternoa
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eta korronte zuzena. Erresistentzia elektrikoa.
Potentzia elektrikoa.
Ainguraketak eta euskailuak. Motak eta ezaugarriak.
Prebentziozko oinarrizko mantentze-eragiketak.
Larrialdi-planak.
Istripuetan jardutea.
Txostenak egitea.
Lanbide-modulua: Datuak transmititzeko sareak instalatzea eta mantentzea
Kodea: 3016
Kurtsoa: 2
Iraupena: 144 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Ahotsa eta datuak transmititzeko sareak eratzen dituzten elementuak hautatzen ditu, eta haien
ezaugarri nagusiak eta funtzionalitatea deskribatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ahotsa eta datuak transmititzeko sareekin zerikusia duten instalazio motak identifikatu ditu
b) Datuak transmititzeko sare baten elementuak (hoditeria, kableatua, antenak, armairuak (“rack”)
eta kaxak, besteak beste) identifikatu ditu.
c) Eroale motak (kobre-parea, kable ardazkidea, zuntz optikoa, besteak beste) sailkatu ditu.
d) Kaxen tipologia (erregistroak, armairuak, rack-ak, kanpoko kaxak, horman sartuak, besteak
beste) zehaztu du.
e) Hoditeriaren eta sistemen finkagailu motak (takoak, bridak, torlojuak, azkoinak, grapak,
besteak beste) deskribatu ditu.
f) Finkagailuak eutsi beharreko elementuarekin erlazionatu ditu.
2.- Hoditeria, euskarriak eta armairuak muntatzen ditu ahotsa eta datuak transmititzeko sareetan,
elementuak instalazioaren planoan identifikatzen ditu, eta muntaketaren teknikak aplikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hoditeria instalatzeko eta egokitzeko erabiltzen diren teknika eta erremintak hautatu ditu.
b) Rack bat muntatzeko ohiko faseak hartu ditu kontuan.
c) Instalazioko elementuak non kokatu behar diren identifikatu du eraikin osoaren edo haren zati
baten krokis batean.
d) Kaxen eta hoditeriaren kokalekua prestatu du.
e) Hoditeria eta kaxak prestatu edo/eta mekanizatu ditu.
f) Armairuak (rack-ak) muntatu ditu planoa interpretatuz.
g) Hoditeria, kaxak eta hodiak, besteak beste, muntatu ditu, haien finkapen mekanikoa
segurtatuta.
h) Segurtasun-arauak aplikatu ditu erremintak eta sistemak erabiltzean.
3.- Ahots- eta datu-sare baten kableatua hedatzen du, haren trazadura aztertuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ahotserako eta datuetarako erabiltzen diren transmisio bideak bereizi ditu.
b) Instalazioko kableatuaren eta hedatzearen xehetasunak ezagutu ditu (kableatuaren kategoria,
zein lekutatik igarotzen den, kanalizazioetarako euskarria, besteak beste).
c) Kableak pasatzeko gida motak erabili ditu, eta kableak gidari ezin hobeto lotzeko modua
adierazi du.
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d)
e)
f)
g)

Kablea moztu eta etiketatu du.
Komunikazio-armairuak eta haien osagarriak muntatu ditu.
Erabiltzaile-hartuneak eta adabaki-panelak muntatu eta konektatu ditu.
Eskatzen den segurtasunarekin eta kalitatearekin lan egin du.

4.- Ahotsa eta datuak transmititzeko elementuak eta sistemak instalatzen ditu, eta muntatze
teknikak ezagutzen eta aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Hainbat pieza dituzten elementuak mihiztatu ditu.
b) Kableatua etiketen edo koloreen arabera identifikatu du.
c) Sistemak edo elementuak (antenak, anplifikadoreak, besteak beste) beren kokalekuan jarri
d)
e)
f)
g)
h)

Erremintak hautatu ditu.
Sistemak edo elementuak finkatu ditu.
Kableatua sistemekin eta elementuekin konektatu du, eta kontaktu egokia dutela segurtatu.
Edergarriak, estalkiak eta apaingarriak jarri ditu.
Segurtasun-arauak aplikatu ditu erremintak eta sistemak erabiltzean.

5.- Kableatutako sare lokalak konfiguratzeko oinarrizko eragiketak egiten ditu, eta haien
aplikazioekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Sare lokalen funtzionamendu-printzipioak deskribatu ditu.
Sare motak eta haien egitura alternatiboak identifikatu ditu.
Sare lokalaren elementuak ezagutu ditu, eta haien funtzioarekin identifikatu.
Transmisio-bideak deskribatu ditu.
Sare lokalaren mapa fisikoa interpretatu du.
Sare lokalaren mapa fisikoa irudikatu du.
Sare lokalaren mapa fisikoa irudikatzeko aplikazio informatikoak erabili ditu.

6.- Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzen ditu,
arriskuak, eta haiei aurrea hartzeko neurriak eta sistemak identifikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materialak, erremintak, tresnak, makinak eta garraiobideak manipulatzearen ondoriozko
arriskuak eta arriskugarritasun-maila identifikatu ditu.
b) Segurtasun-arauak errespetatuz lan egin du makinekin.
c) Materialak, erremintak, eta ebaketa eta konformazioko makinak manipulatzean, besteak beste,
istripuen sorbururik ohikoenak zein diren identifikatu du.
d) Makinen segurtasun-elementuak (babesak, alarmak, larrialdietarako igarobideak, besteak
beste) eta muntatzeko eta mantentzeko eragiketetan erabili behar den norbera babesteko sistemak
(oinetakoak, begien babesa, jantziak, besteak beste) deskribatu ditu.
e) Materialen, erreminten eta makinen manipulazioa eskatutako segurtasuneko eta norbera
babesteko neurriekin erlazionatu du.
f) Ingurumenaren kutsadura-iturriak zein izan daitezkeen identifikatu du.
g) Sortutako hondakinak sailkatu ditu, gaika biltzeko.
h) Arriskuei aurrea hartzeko lehen faktore gisa, instalazioen eta sistemen ordena eta garbitasuna
baloratu ditu.
B) Edukiak:
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1.- Ahotsa eta datuak transmititzeko sareen elementuak hautatzea
Transmisio bideak: kable ardazkidea, pare txirikordatua eta zuntz optikoa, besteak beste.
Sistemak: telefono deien banaguneak, “hub”, “switch”, “router”, adabaki-panelak, besteak beste.
Eraikinetako telekomunikazio-azpiegituretako instalazioak. Ezaugarriak.
Interkonexioko sistema eta elementuak.
2.- Hoditeria, euskarriak eta armairuak muntatzea ahotsa eta datuak transmititzen dituzten
sareetan
Armairuen tipologia.
Euskarrien tipologia.
Hoditeria, euskarriak eta armairuak muntatzea telekomunikazioko instalazioetan Hoditeriaren
tipologia.
Hoditeriaren ezaugarriak eta motak: hodi zurrunak eta malguak, kanalak, erretiluak eta
euskarriak, besteak beste.
Hoditeriaren prestaketa eta mekanizazioa. Hoditeria eta hodiak muntatzeko teknikak.
3.- Kableatua hedatzea
Kableatua instalatzeko gomendioak.
Telekomunikazio-instalazioetan erabiltzen den kableatuaren planoak.
Eraikinen ohiko elementuak.
Eroaleak zabaltzeko teknikak.
Eroaleen identifikazioa eta etiketak.
4.- Ahotsa eta datuak transmititzeko elementu eta sistemak instalatzea
Finkapenen ezaugarriak eta motak. Muntaketa-teknikak.
Telekomunikazio-instalazioen sistema eta elementuak muntatzea
Erremintak. Tipologia eta erabilera.
Telekomunikazioko instalazioetako sistemak instalatu eta finkatzea.
Finkatzeko teknikak: armairuetan, kanpoan.
Eroaleak konektatzeko teknikak.
Hartuneak eta adabaki-panelak konektatzea.
5.- Sare lokalen oinarrizko konfigurazioa
Sare lokalen topologia.
Ezaugarriak. Abantailak eta desabantailak. Motak. Sarearen elementuak.
Sare lokal baten elementu eta espazio fisikoak identifikatzea.
Komunikazioetako gelak eta armairuak. Oinarrizko ezaugarri elektrikoak.
Konektoreak eta sare-hartuneak.
Sareak elkarrekin konektatzeko gailuak.
Sare lokaletan sistemak elkarri konektatzea: Sare kableaturako moldagailuak.
Hari gabeko sareetarako moldagailuak.
Hari gabeko sareak elkarrekin konektatzeko gailuak.
Sare kableatu eta hari gabekoen interkonexio-gailuen oinarrizko konfigurazioa.
6.- Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzea
Segurtasun-arauak. Segurtasuneko bitartekoak eta sistemak. Dokumentazioa.
Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzea.
Arriskuak identifikatzea.
Laneko arriskuen prebentzioari buruzko neurriak zehaztea.
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Muntatze-prozesuetan laneko arriskuei aurrea hartzea.
Norbera babesteko ekipamenduak.
Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzea.
Ingurumen-babesari buruzko araudia betetzea.
Lanbide-modulua: Behe-tentsioko instalazio elektrikoen eta telefonia- eta -komunikazioinstalazioen muntaketa eta mantentze-lana
Kodea: E570
Kurtsoa: 2
Iraupena: 168 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
ditu.

1.- Eraikinen barruko instalazio elektrikoak osatzen dituzten zatiak eta elementuak identifikatzen
Ebaluazio-irizpideak:

a) Etxebizitzetako instalazioa planoaren gainean kokatu du (zirkuituak, babesak, lur-konexioak,
maniobra-elementuak, eroaleak,
hodiak, etab.).
b) Eraikin edo etxebizitza txiki bateko ekipamendu eta elementuak identifikatu ditu, dokumentazio
teknikoa interpretatuz.
c) Barruko instalazioaren funtzionamendua zehaztu du, zirkuitu bakoitza osatzen duten
elementuen arabera, eta, horretarako, eskema elektrikoak erabili ditu eta instalazioaren azterketa
funtzionalaren bidez egiaztatu du.
d) Instalazioak aplikatu beharreko araudia betetzen duela egiaztatu du.
e) Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatu du.
2.- Etxebizitza barruko instalazioa muntatzen du, eta, horretarako, indarrean dagoen araudia
aplikatzen du, eta segurtasun pertsonaleko nahiz erabilitako materialen araberako arauen pean
jarduten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eraikin baten instalazio elektrikoa muntatzeko plana ezarri du, dokumentu teknikoetatik
abiatuta, eta behar diren elementuak, materialak, baliabide tekniko eta osagarriak eta
segurtasunekoak adierazi ditu.
b) Erreminta egokiak hautatzea, aplikaturiko prozeduren arabera.
c) Erabili behar diren kaxak, hodiak, eroaleak eta materialak prestatu eta mekanizatu ditu,
eskatzen diren prozedurak aplikatuz.
d) Elementuak, kaxak, hodiak eta bestelakoak muntatu ditu, indarrean den araudia aplikatuz eta
finkapen mekanikoa egokia dela bermatuz.
e) Eroaleak hodietan sartu ditu teknika egokia aplikatuz, eta eroale bakoitza modu nahastezinean
markatu du eta gurutzaketak
saihestu ditu.
f) Eroaleak kaxetan eta osagaietan konektatu ditu, prozedura egokiei jarraituz eta kontaktu
elektrikoa egokia dela bermatuz.
g) Instalazioa ondo dabilela bermatzeko beharrezkoak diren arauzko eta beharrezko proba eta
neurketak egin ditu (mozketa- eta babes-gailuetan, lurrerako erresistentzian, isolamenduan eta
bestelakoetan.).
h) Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatu du.
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3.- Etxebizitza-eraikinen barruko instalazio elektrikoetako matxurak konpontzen ditu, eta
segurtasun pertsonaleko nahiz erabilitako materialen araberako arauen pean jarduten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazioa osatzen duten ekipamenduak eta elementuak identifikatu ditu eta haien
dokumentazioa interpretatu du.
b) Instalazioaren funtzionamendua zehaztu du, zirkuitu bakoitza osatzen duten elementuen
arabera, eta, horretarako, eskema elektrikoak erabili ditu eta instalazioaren azterketa funtzionalaren
bidez egiaztatu du.
c) Matxuraren sintomak identifikatu ditu, matxurak instalazioan sortzen dituen eraginekin
erlazionatuta.
d) Matxuraren kausa diagnostikatu du, beharrezko proba eta neurketak eginez eta emaitzak
interpretatuz, dokumentazioaren arabera.
e) Matxura eragin duen elementu edo osagaia aurkitu du, prozedura egokiak aplikatuta.
f) Funtzionamendu-baldintzak lehengoratu ditu, elementu hondatua ordeztu du edo txarto
dagoen instalazio-zatia berregin du, beharrezko prozedurak aplikatuz.
g) Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena egin du.
4.- Etxebizitza-eraikinen barruko instalazio elektrikoen dokumentazio teknikoa identifikatzen du,
indarrean den araudi elektroteknikoaren arabera, eta dokumentazioa egiten laguntzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etxebizitza-eraikinetarako barruko instalazio elektrikoetako elementuen magnitude elektrikoak
eta dimentsionalak kalkulatzen lagundu du, kalkulu elektronikoaren lege eta arauak aplikatuz.
b) Eraikineko etxebizitza batzuen eta besteen elektrifikazio-maila zehazten lagundu du.
c) Zehaztutako ezaugarrien arabera etxebizitzen barruan zirkuitu elektrikoen banaketa egiten
lagundu du.
d) Eraikinaren kargen aurreikuspena kalkulatu du etxebizitzen, zerbitzu orokorren, merkataritzalokalen eta bulegoen ezaugarrien arabera.
e) Etxebizitzako zirkuituen instalazioaren eskemak grafikoki irudikatu ditu.
f) Instalazioaren zati bakoitzean eroaleen sekzioa eta hodien diametroa zehazten parte hartu du,
aurreikusitako potentziaren arabera, arauzko irizpideak aplikatuz.
g) Linea nagusiaren lur-konexioko sistemaren ezaugarriak eta lur-konexioaren deribazioak
zehaztu ditu, irizpide normalizatuak aplikatuz.
h) Etxebizitzen babes-kaxako elementuen ezaugarriak zehaztu ditu, BTAEa aplikatuz.
i) Kontagailuen armairuaren kokapena eta konfigurazioa zehaztu ditu, BTAEa aplikatuz.
j) Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena egiten lagundu du.
k) Etxebizitza-eraikinetako instalazioetarako BTAEaren arabera behar diren dokumentuak
betetzen lagundu du, dokumentu ofizial baliokideak erabiliz (diseinu-txosten teknikoa, eskema
haribakarra, krokisa, kokapen-planoak, erabileraren eta mantentze-lanen jarraibideak, etab.).
5.- Eraikinen ingurunean telefonia- eta elkarkomunikazio-instalazioak muntatzeko behar diren
eragiketak egiten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazioaren dokumentu teknikoak aztertu ditu, sinbologia interpretatu du eta instalazioa
osatzen duten elementuak identifikatu ditu.
b) Muntaketan erabiliko diren materialak, ekipamenduak eta elementu osagarriak prestatu ditu.
c) Beharrezkoak diren erreminta eta tresnak trebetasun erabili ditu, behar diren kalitate eta
segurtasunarekin.
d) Kanalizazioak muntatu ditu, kable eta ekipamenduak konektatu ditu, baliabide egokiak erabiliz
eta behar diren prozedurak aplikatuz.
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e) Beharrezko probak eta doikuntzak egin ditu, instalazioaren dokumentazio teknikoan
zehaztutakoari jarraituta.
f) Instalazioen parametroak neurtu ditu, eta dokumentuetan jasotako espezifikazioekin bat
datozela egiaztatu du.
g) Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena egin du; txosten hori behar bezala
egituratu du, egindako prozesua nahiz lortutako emaitzak ondo dokumentatu ahal izateko.
B) Edukiak:
1.- Etxebizitzetako eta eraikinetako elektrifikazio-instalazioak
Instalazio elektrikoetako sinbologia normalizatua.
Barruko instalazioen eskema elektrikoak eta eraikinen planoak interpretatzea.
Barruko instalazioak: eskakizun orokorrak. ITC-BT-19 ITC-BT-20 ITC-BT-21 ITC-BT-26
Etxebizitzetako instalazioak: elektrifikazio-maila. ITC-BT-25.
Bainuontzi edo dutxetako instalazioak. ITC-BT-27.
Lur-konexioko instalazioak: ezaugarriak eta elementuak. ITC-BT-18.
Eremu komunetako instalazioak: ezaugarriak eta elementuak.
Instalazioetako segurtasuna.
Gainintentsitateen eta gaintentsioen kontrako babesa. ITC-BT-22. ITC-BT-23.
Gainkargak.
Zirkuitulaburrak.
Zuzeneko eta zeharkako kontaktuen aurkako babesa. ITC-BT-24.
Etengailu diferentzialak (sentikortasuna, deskonexioa, etab.).
2.- Etxebizitza eta eraikinetako barruko instalazio elektrikoen muntaketa
Etxebizitzetako barruko instalazioen sistemaren kokapena eta muntaketa: hodiak eta kableak,
zirkuitu kopurua eta muntaketaren ezaugarriak, lur-hartuneak, lineak eta deribazioak, banaketa-kaxa
nagusia, bainugelak eta sukaldeak, etab.
Eremu komunetako instalazioa (eskaileraren argiztapena, zerbitzu-gelaren argiztapena,
segurtasun-argiztapena).
Bitarteko eta tresneria teknikoak muntaketan.
Araudi eta erregelamenduak.
3.- Etxebizitzetako eta etxebizitza-eraikinetako instalazio elektrikoen diagnostikoa eta konponketa
Konexioak egiaztatzea eta haien isolamendua neurtzea.
Zirkuituen intentsitatea egiaztatzea.
Isolamendu-akatsak eta korronte-ihesek eragindako arazoak.
Gainkargak dituzten zirkuituak konpontzea.
Kontsumoaren gehikuntza eta BTAEan baimendutakoa baino tentsio-erortze handiagoa.
4.- Kalkulua, araudia eta dokumentazio teknikoa etxebizitza-eraikinetako behe-tentsioko instalazio
elektrikoetan
Etxebizitzen elektrifikazio-maila eta potentzia.
Nagusiki etxebizitzetarako diren eraikinen guztizko karga.
Zirkuituak, eroaleen sekzioa eta tentsio-erortzeak etxebizitzetan eta lotura-instalazioetan.
Eroaleetako gehienezko intentsitate onargarriak.
Babes-elementuak.
Hodien eta kanalizazioen neurriak.
Elementuak hautatzea.
BTko instalazioen kalkuluak egiteko prozedura normalizatuak.
Oinarrizko instalazio baten memoria teknikoa.
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Instalazio elektrikoaren ziurtagiria.
Instalazioen proiektua eta izapideak.
Egiaztapenei eta ikuskapenei buruzko txostenak betetzea.
5.- Telefonia- eta komunikazio-instalazioak
Materialak eta erremintak hautatu eta prestatzea, muntaketa-planaren arabera.
Kanalizazioak, ekipamenduak eta elementu gehigarriak zuinkatu eta kokatzea, ingurumenbaldintzak kontuan hartuta eta eskura dauden baliabideak optimizatuta.
Ekipamenduen eta gailuen kable-sareak eta loturak egitea, eskemen arabera, terminaletako
konexioen fidagarritasuna bermatuz.
Telefonoguneko parametroak konfiguratzea, bezeroarekin adostutako zehaztapenen arabera eta
dokumentuetan ezarritako prozedura aplikatuta.
Telefono-instalazioaren funtzionamendu-probak egitea, prozedura egokiei jarraituz.
Atezain elektronikoen instalazioak.
Bideo-atezainen instalazioak: Telebista-zirkuitu itxiak, TZI.
Instalazioak doitzea eta prest jartzea.
Txostenak eta dokumentazio teknikoa prestatzea.
Lanbide-modulua: Elektrizitate- eta elektronika-zerbitzuen bezeroentzako arreta
Kodea: E571
Kurtsoa: 2
Iraupena: 48 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Arreta egiten die balizko bezeroei, eta komunikazio-teknika desberdinak ezagutzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Balizko bezeroaren portaera aztertu du.
b) Jarrera eta solasa egoki moldatu ditu abiapuntuko egoerara.
c) Balizko bezeroari buruzko beharrezko informazioa lortu du.
d) Komunikazioa bultzatu du, teknika eta jarrera egokiak erabiliz haren garapenerako.
e) Solasaldian aritu da, formulak, merkataritzako hiztegia eta komunikazio-loturak erabilita
(argibideak eskatzea, informazioa eskatzea, norbaiti errepikatzeko eskatzea eta beste hainbat).
f) Erraz ebazteko moduko galdera bati erantzun dio, merkataritzako lexiko egokia erabiliz.
g) Aldez aurretik ezarritako gai bati buruz ahoz jardun du talde baten aurrean edo bi solaskidek
parte hartzen duten komunikazio-harreman batean.
h) Besteekiko jarrera adostaile eta sentibera izan du, tratuan gozo eta adeitsu agertuz.
i) Argi eman du informazioa, modu txukunean, egituratuan eta zehatzean.
2.- Zerbitzuaren aukera ezberdinen berri ematen dio balizko bezeroari, ikuspuntu teknikotik
arrazoituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Publiko mota desberdinak aztertu ditu.
b) Bezeroak eta hornitzaileak bereizi ditu, eta haiek publikotik oro har.
c) Merkataritzako komunikazioaren oinarrizko terminologia ezagutu du.
d) Informazioaren eta publizitatearen arteko bereizketa egin du.
e) Erantzunak egokitu ditu jendearen galderen arabera.
f) Bezeroari zerbitzuaren ezaugarrien berri eman dio, batez ere espero daitezkeen kalitateei
dagokienez.
g) Bezeroari aukera gomendagarriena aholkatu dio, aukera bat baino gehiago daudenean, eta
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bakoitzaren ezaugarriei, akaberari eta prezioari buruzko informazioa eman dio.
h) Bezeroari egin duen hautaketaren berri emateko eskatu dio.
ditu.

3.- Egindako zerbitzuaren berri ematen dio balizko bezeroari, eta egindako eragiketak arrazoitzen
Ebaluazio-irizpideak:

a) Egin beharreko eragiketak eta horretarako aurreikusitako denborak modu egokian jakinarazi
dizkio bezeroari.
b) Lana koordinatu du gremio batzuekin eta besteekin.
c) Egindako lanarekin lotutako entrega-agiriak identifikatu ditu.
d) Bezeroa lortutako emaitzarekin ados dagoen jakin du, eta, hala izan ez bada, haren kexak
modu egokian jaso ditu.
e) Txukuntasuna eta zuzentasuna baloratu ditu, hala janzkeran nola gorputz-irudian, bezeroaren
arretarako funtsezko elementutzat jo ditu-eta.
f) Bezeroarekiko errespetua gorde du une oro.
g) Bezeroaren leialtasuna lortzen saiatu da, lan ona eginez.
h) Bermealdia zehaztu du, baita hari lotutako legezko betebeharrak ere.
4.- Balizko bezeroen erreklamazioak entzuten ditu eta jarduketa protokoloa ezagutzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bezeroari hainbat aukera eman dizkio erraz konpon daitezkeen erreklamazioetarako, eta argi
azaldu dizkio egin beharreko lanen denbora eta baldintzak, baita zenbateko aukera dagoen ere
espero den aldaketa lortzeko.
b) Indarrean dauden legeek azpimarratzen dituzten alderdi garrantzitsuenak azaldu ditu,
erreklamazioei dagokienez.
c) Behar besteko informazioa eta dokumentazioa eman dizkio bezeroari, idatzizko erreklamazioa
aurkez dezan, halakorik behar badu.
d) Bezeroak erreklamazioa egiteko aurkeztutako formularioak jaso ditu.
e) Erreklamazio-orri bat bete du.
f) Informazioa konpartitu du lantaldearekin.
B) Edukiak:
1.- Bezeroentzako arreta
Komunikazio-prozesua. Esku hartzen duten agenteak eta elementuak. Bezeroekin komunikatzeko
kanalak.
Komunikatzeko oztopoak eta zailtasunak.
Ahozko komunikazioa: ahozko mezuak igortzea eta jasotzea.
Motibazioa, frustrazioa eta babes-mekanismoak. Komunikazio ez-ahozkoa.
Enpatia eta harmena.
2.- Produktu eta zerbitzuen salmenta
Saltzaile profesionalaren jarduera.
Produktu eta zerbitzuen ezaugarriak azaltzea. Produktua aurkeztea eta erakustea.
Saltzailea. Ezaugarriak, funtzioak eta jarrerak. Salmentarako eta haren garapenerako kualitateak
eta gaitasunak.
Saltzaile profesionala: jarduketa eredua. Bezeroekiko harremanak. Bezeroaren objekzioak.
Salmenta-teknikak.
Salmenta-ondoko zerbitzuak.
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Txikizkako Merkataritza Antolatzeko Legearen oinarrizko alderdiak.
3.- Bezeroarentzako informazioa
Eginkizunak, helburuak eta bezeroaren eta profesionalaren arteko harremana.
Bezero motak eta haien harremana zerbitzugintzarekin.
Bana-banako arreta, konfiantzaren oinarri gisa, zerbitzua eskaintzerakoan.
Bezeroaren beharrak eta gustuak, bai eta haiek asetzeko irizpideak ere.
Bezeroak leial egitea.
Bezeroen kexak eta haien trataera.
Jasotako gaia sailkatu ahal izateko identifikatu behar diren funtsezko parametroak. Haiek
jasotzeko teknikak.
Zerbitzuak emateari lotutako oinarrizko dokumentazioa.
4.- Erreklamazioen tratamendua
Erreklamazioen aurrean jarduteko erabiltzen diren teknikak. Erreklamazioak kudeatzea.
Konpontzeko aukerak. Erreklamazioaren testuingurua osatzen duten elementu formalak.
Erreklamazio batean beharrezkoak diren dokumentuak edo frogak. Erreklamazioak biltzeko
prozedura.
Erreklamazioak kudeatzeko tresna informatikoak erabiltzea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak I.
Kodea: 3009
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problema errazak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna
eta autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi errazak proposatu ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik bildutako
zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesiak aztertu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats eman dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta frogen bidez defendatu du bere jarrera
hori.
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta gatazkak konpontzeko trebetasunak badituela
azaldu du.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
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ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Gidoi bati jarraikiz, ikerketa eta laborategiko praktika errazak egiten ditu; horretarako, hainbat
teknika aplikatzen ditu, materiala behar bezala erabili, magnitude egokiak neurtu, eta emaitzak
interpretatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko oinarrizko materialaren zerrenda egin du, izan ditzakeen aplikazioak ere jasota.
b) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
c) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitatetan adierazi.
d) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
e) Egin behar duen teknika esperimental bakoitzean, kontuan izan ditu higiene- eta segurtasunbaldintzak.
f) Lan esperimentalean segurtasunaren oinarrizko arauak onartu eta bete ditu, eta erabili dituen
tresnak eta materiala zaindu ditu.
g) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
h) Hipotesiak aztertu ditu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
i) Metodo eta prozedura esperimental erraz eta askotarikoak planifikatu ditu hipotesia
gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
j) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
k) Antolatu eta interpretatu egin ditu datu esperimentalak, hainbat baliabideren laguntzarekin.
l) Azalpen arrazoituak eman ditu, hipotesia berresteko edo gezurtatzeko asmoz.
m) Ikerketaren emaitzen berri eman du, eta txostenak egin ditu hainbat baliabide eta euskarri
analogiko eta/edo digital baliatuta.
n) Lan zientifikoa antolatu du, ordenari eta zehaztasunari eutsita.
ñ) Informazioa hainbat formatutan bilatu, kontsultatu eta erabili du.
o) Egoki erabili du hiztegi zientifikoa.
3.- Materiak naturan izaten dituen forma guztiak aintzat hartuta, materiaren funtsezko
propietateak identifikatzen eta deskribatzen ditu, magnitude fisikoak eta oinarrizko unitateak sistema
metriko hamartarrean erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren propietateak deskribatu ditu.
b) Luzeraren, masaren eta edukieraren unitate-aldaketak egin ditu.
c) Bolumenaren eta edukieraren unitateen arteko baliokidetasuna identifikatu du.
d) Eguneroko egoeretan neurketak egin ditu, eta notazio zientifikoaren bitartez adierazi du
emaitza, Nazioarteko Sistemako unitateetan.
e) Materiaren propietate orokorrak eta propietate bereziak bereizi ditu, eta propietate berezien
bitartez substantziak identifikatu ditu.
f) Materiak izan ditzakeen agregazio-egoerak identifikatu ditu.
g) Materiaren egoera-aldaketak identifikatu eta izendatu ditu.
h) Eredu zinetiko-molekularra erabili du egoera-aldaketak azaltzeko.
i) Substantzia baten agregazio-egoerak zeintzuk diren bereizi du, fusio- eta irakite-tenperatura
jakinda.
j) Irakitearen eta lurrunketaren arteko aldeak zehaztu ditu, adibide errazen bitartez.
4.- Nahaste sinpleen osagaiak bereizteko metodo egokiena erabiltzen du, nahastearen oinarrian
dagoen prozesu fisiko edo kimikoarekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Adibide errazen bitartez, sistema material homogeneoak eta heterogeneoak identifikatu ditu.
b) Substantzia puruak eta nahasteak zer diren identifikatu eta deskribatu du.
c) Substantzia puruen eta nahasteen arteko desberdintasun nagusiak zeintzuk diren adierazi du.
d) Prozesu fisikoak eta kimikoak bereizi ditu.
e) Substantzien zerrenda batetik, nahasteak, substantzia sinpleak eta konposatuak hautatu ditu.
f) Nahasteak bereizteko metodo errazak aplikatu ditu modu praktikoan.
g) Lanbideekin lotura duten materialen oinarrizko ezaugarri orokorrak deskribatu ditu, IKTak
erabilita.
h) Talde-lanaren aldeko jarrera agertu du.
5.- Ohartzen da energia dagoela prozesu naturaletan, eta bizitza errealeko fenomeno errazak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketak egiteko ahalmenarekin lotu du energiaren kontzeptua.
b) Energiaren esku-hartze agerikoa duten eguneroko bizitzako egoerak identifikatu ditu.
c) Organismoari eta bizitzari eustearekin erlazionatutako prozesuen artetik, energiak egiteko
garrantzitsua betetzen duen prozesuak deskribatu ditu.
d) Energia magnitudetzat definitu du, eta badaki energia neurtzeko zer unitate erabiltzen diren.
e) Energiaren unitate-aldaketak aplikatu ditu.
f) Beroa eta tenperatura bereizi ditu.
g) Eguneroko fenomenoetan agerian geratzen diren energia motak identifikatu ditu.
h) Energiaren kontserbazioa azaldu du, hainbat sistematan.
i) Askotariko energia-iturriak azaldu ditu.
j) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen taldeak finkatu ditu.
k) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen abantailak eta eragozpenak (lortzeko modua,
garraioa, erabilera) azaldu ditu, IKTak erabilita.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko energia-iturriak zeintzuk diren aztertu du, eta lanbide-profilarekin
lotura dutenak aipatu ditu.
6.- Osasuna eta gaixotasuna bereizten ditu, eta osasunarekin lotutako arrisku-egoerak
identifikatzen; horretarako, giza gorputzari buruzko jakintza baliatzen du, eta gure bizimoduaren
ohiturak gaixotasun ohikoenekin lotzen, gaixotasun horien aurkako oinarrizko defentsa-printzipioak
aipatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsonentzako osasun- eta gaixotasun-egoerak identifikatu ditu.
b) Herritarren gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso ohikoenak identifikatu eta sailkatu ditu, eta
gaixotasun horien kausak, agente eragileak, prebentzioa eta tratamenduak aipatu ditu.
c) Immunitate-sistemaren oinarrizko funtzionamendua azaldu du, eta txertatzea gaixotasunen
prebentziorako ekarpen biomedikoa dela balioetsi du.
d) Aintzat hartu du txertatze-kanpainak garrantzitsuak direla gaixotasun infekziosoen
prebentzioan.
e) Zer organo mota ematen diren deskribatu du, bai eta transplanteetan izaten diren arazoak ere.
f) Higiene pertsonaleko, zaintzako eta atseden hartzeko oinarrizko ohiturak egokiak direla onartu
eta justifikatu du.
g) Dagokion lanbide-ingurune hurbilenekoarekin lotutako osasunarekiko arrisku-egoerak
identifikatu ditu.
h) Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren oinarrizko funtzionamendua nolakoa den eta zer
aukerak eskaintzen dituen ikertu du Internet bidez.
7.- Jabetzen da garrantzitsua dela prebentzio-ohiturak eta bizimodu osasungarriko ohiturak
hartzea, nutrizioan inplikatuta dauden gailu eta sistemei dagokienez; oinarrizko egitura anatomikoak
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dagozkien funtzioekin lotzen ditu, eta eremu pertsonaleko eta sozialeko egoera praktikoak ikertzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta gailuen oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu
ditu grafiko eta eskema analogiko eta digitaletan.
b) Nutrizio-sistemen eta -gailuen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
ohikoenak identifikatu ditu.
d) Ikasgelan, laborategian eta Interneten ikerketak egin ditu elikagaietan dauden mantenugaiei
buruz eta elikadura orekatu eta osasungarria izateak duen garrantziari buruz.
e) Bere jakintza aplikatu du, dieta pertsonalak egiteko, eta ongizatea lortzearekin eta nutrizioohitura osasungarriak hartzearekin lotutako ondorioak atera ditu.
8.- Badaki zeinen garrantzitsua den ohitura eta bizimodu osasungarriak izatea gizakien harreman
eta ugalketako prozesuei begira, eta, horretarako, giza anatomiaren eta funtzionamenduaren
oinarrizko alderdiak zeintzuk diren ikasteaz gain, egoera praktikoak aztertzen ditu, ingurune hurbilean
kokatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza ugalketa- eta nerbio-sistemaren oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu ditu grafiko eta
eskema analogiko eta digitaletan.
b) Erlazio- eta ugalketa-sistemen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Substantzia adiktiboek eta, bereziki, nerabezaroan arrisku handienekoak direnek (tabakoa,
alkohola, kanabisa...) gorputzean eragiten dituzten efektu nagusiak zeintzuk diren ikertu du
laborategian, ikasgelan eta Internet bidez; jabetu da zeintzuk diren osasun-arriskua dakarten egoerak
eta jokabideak, eta konturatu da substantzia horiek kontsumitzea arriskutsua dela.
d) Higienezko eta sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitzeko ohiturak identifikatu ditu, eta
norberaren ongizatea zein osasun kolektiboa sustatzeko ondorioak atera ditu.
e) Metodo antikontzeptiboak alderatu ditu, eta aintzat hartu du zeinen garrantzitsuak diren sexutransmisioko gaixotasunen prebentzioan.
f) Norberaren eta ingurukoen sexualitatea onartu du, eta sexu-nortasun guztiak errespetatu.
g) Lagundutako ugalketa-tekniken eta in vitro ernalketaren bitartez gizarteari eragindako onurak
argudiatu ditu.
9.- Hainbat zenbaki mota dituzten askotariko problemak ebazten ditu, eta, kalkulatzeko modu
egokiena aplikatzeaz gain, emaitza testuingurura egokitzen ote den balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili dituen zenbaki motak identifikatu ditu.
b) Kalkuluak ongi egin ditu, buruz edo algoritmo bidez, arkatzez eta kalkulagailua (fisikoa edo
informatikoa) erabilita.
c) Berretzaile natural eta osoa duten berreturak egin ditu, eta dagozkion propietateak erabili ditu.
d) Notazio zientifikoa erabili du, eta zenbaki oso handi edo oso txikiekin kalkuluak egin ditu.
e) Zenbakizko zuzenaren gainean irudikatu ditu zenbaki errealak.
f) Proportzioa adierazpen matematikotzat identifikatu du.
g) Magnitudeak alderatu ditu, eta haien proportzionaltasun mota ezarri du.
h) Hiruko erregela erabili du problemak ebazteko.
i) Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalak identifikatu ditu.
j) Interes bakuna eta konposatua aplikatu du eguneroko jardueretan.
k) Eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat problema ebatzi ditu.
l) Proportzionaltasun-problemak ebatzi ditu.
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10.- Neurriei buruzko problemak ebatzi, dagozkion jakintzak baliatu eta lortutako emaitzak
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Neurketak egin ditu zuzenean.
b) Sistema metriko hamartarraren oinarrizko unitateak eta unitate eratorriak ezagutu eta erabili
c) Angeluak neurtzeari buruzko problema geometrikoak ebatzi ditu.
d) Denbora neurtzeari buruzko problemak ebatzi ditu.
e) Zeharkako metodoen bidez neurtzeko problemak ebatzi ditu.
f) Pitagorasen Teorema aplikatu du hainbat testuingurutan.
g) Irudi lauen azalera kalkulatu du, irudi horiek beste irudi sinpleago batzuetan deskonposatuta.
h) Gorputz sinpleen bolumenak kalkulatu ditu.

11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, adierazpen aljebraiko errazak erabiltzen ditu,
ebazpen-metodo egokienak aplikatu eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak.
b) Adierazpen aljebraiko errazak sinplifikatu ditu.
c) Lehen mailako ekuazio errazak ebatzi ditu.
d) Problemak ebatzi ditu hizkuntza aljebraikoaren bidez.
e) Emaitzak problemaren testuinguruan interpretatu ditu; prozesua azaldu du, eta koherentea ote
den balioetsi.
f) Software egokia baliatu du, kalkulu aljebraikoak egin ditu eta ekuazio errazak ebatzi ditu.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: Antolaketa. Materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko material errazak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko eta txostenak aurkezteko estrategia, jarraibide eta
irizpideak.
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3.- Materiaren formak:
Materia. Materiaren ezaugarri orokorrak. Masa eta bolumena.
Gorputz baten masa eta bolumena neurtzea. Masaren eta edukieraren unitateak. Luzeraunitateak. Nazioarteko Unitate Sistema.
Materiaren ezaugarri bereziak.
Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Materiaren egoera-aldaketak.
Materiaren izaera korpuskularra. Eredu zinetiko-molekularra.
4.- Substantziak bereiztea
Sistema material homogeneoak eta heterogeneoak.
Sistema bereziki interesgarriak: uretako disoluzioak.
Substantziak bereizteko oinarrizko teknikak.
Substantzia puruen eta nahasketen arteko aldea.
Substantzia puruen sailkapena. Substantzia sinpleak eta konposatuak.
Lanbide-profilari lotutako materialak.
5.- Energia prozesu naturaletan
Energiaren adierazpenak naturan.
Energia eguneroko bizitzan.
Energia, beroa eta tenperatura. Unitateak.
Energia motak.
Energiaren transformazioa eta kontserbazioa.
Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak.
Energiaren erabilera eta kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan: lanbide-profilarekiko lotura.
6.- Osasuna eta gaixotasuna
Osasuna eta gaixotasuna. Osasunaren alorreko faktore determinatzaileak. Gaixotasun
infekziosoak eta ez-infekziosoak.
Higienea eta gaixotasunen prebentzioa. Norberaren baitan eta laneko eremuetan ohitura
osasungarriak izatea zeinen garrantzitsua den balioestea.
Sistema immunitarioa. Txertoak. Zelulak, odola eta organoak transplantatzea eta ematea.
Norberaren eta besteren gorputza onartzea, mugak muga eta aukerak aukera.
Osakidetza Euskal Osasun Sistemari buruzko oinarriko ideiak.
7.- Giza nutrizioa
Nutrizio-prozesuan inplikatutako sistema eta gailuen oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren
ikuspegi orokorra.
Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
nagusiak.
Elikagaiak eta mantenugaiak. Dieta orekatua. Elikadura-portaeraren arazoak. Nutrizioarekin
lotutako higienea, prebentzioa eta bizimodu osasungarriak.
8.- Giza erlazioa eta ugalketa
Nerbio-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Drogak eta substantzia adiktiboak. Eragiten dituzten efektu nagusiak eta arazoak. Prebentzioa eta
eragina gizarte-ingurunean.
Giza ugalketa-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Osasuna eta higiene sexuala. Metodo antikontzeptiboak. Sexu-transmisiozko gaixotasunak.
Prebentzioa.
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Giza sexu-erantzuna: afektibitatea, sentsibilitatea eta komunikazioa. Sexualitatearen eta
ugalketaren arteko aldea.
9.- Eragiketak zenbakiekin
Zenbaki motak ezagutzea eta bereiztea. Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea.
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketarako ohiko algoritmoak erabiltzea.
Eragiketen eta parentesiak erabiltzeko arauen hierarkia eta propietateak, zenbaki oso, hamartar
eta zatiki errazekin eginiko kalkulu idatzietan.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko,
tresna horiek erabiltzea komeni ote den erabakita, egin beharreko kalkuluen konplexutasunaren eta
emaitzetan behar den zehaztasun-mailaren arabera.
Problemak ebaztea, zenbaki oso, hamartar eta zatikiekin eragiketak egin behar direla.
Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalen egoera errealak
identifikatzea. Proportzionaltasunarekin lotutako arazoak.
Ehunekoak. Ehunekoen problemak.
10.- Neurria
Magnitudeak neurtzea. Neurri-unitateak. Neurgailuak.
Sistema metriko hamartarra (SMH)
Angeluak neurtzea.
Denbora neurtzea.
Gutxi gorabeherako neurriak. Neurrien estimazioa.
Errore-marjina.
Zeharkako neurketak. Pitagorasen teorema.
Figuren azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak.
11.- Hizkuntza aljebraikoa
Ahozko hizkuntzako egoerak hizkuntza aljebraikora eramatea.
Adierazpen aljebraiko errazak dituzten eragiketak.
Ezezagun bat duten lehen mailako ekuazioak ebaztea.
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen bidez.

Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea I.
Kodea: 3011
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa interpretatzen du, bai eta paisaia
naturalarekin zer nolako lotura izan zuten ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen giza taldeek eta lehen gizarteek paisaia naturalean izandako eragina identifikatu du.
b) Historiaurreko giza taldeen kokapena, joan-etorriak eta ingurunerako egokitzapena azaldu ditu.

2016/3546 (1178/203)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

c) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa balioetsi du, bai eta paisaia
naturalekin zer nolako lotura izan zuten ere.
d) Antzinaroko gizarte garrantzitsuenetako zenbaiten oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteek Iberiar Penintsulan utzitako aztarna materialak
identifikatu ditu.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa osatzen duten elementuak aintzat hartu eta
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinaroko lehen zibilizazioek mendebaldeko zibilizazioari egindako ekarpen
garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
b) Lehen zibilizazio hiritarren bereizgarri garrantzitsuenak identifikatu ditu.
c) Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak balioetsi eta errespetatu ditu.
d) Geure kultura- eta natura-ondarearen aberastasuna eta aniztasuna balioetsi, errespetatu eta
gozatu du.
e) Ikasi du zer egin hura kontserbatzeko eta hobetzeko.
3.- Lehen industria-eraldaketak gertatu arteko Europako espazioa eratzeko prozesua
interpretatzen du, eta prozesu horren ezaugarri garrantzitsuenak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinako mundutik Erdi Aroko mundura igarotzeko prozesua aztertu du, bai eta Europako
espazioaren bilakaera ere.
b) Amerikan inperio kolonialak eratzeak kultura autoktonoetan eta europarrean izan zituen
ondorioak balioetsi ditu.
c) Aro Modernoko monarkia absolutuaren eredu politikoa eta gizarte-eredua identifikatu ditu.
d) Aztergai dugun aldian Europako biztanlerian izandako eraldaketen oinarrizko adierazle
demografikoak aztertu ditu.
e) Arte-estilo nagusietako artelanak identifikatu ditu.
f) Tituluaren profilari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du.
4.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan baliatu ditu, ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak
eta oinarrizko hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo komunikabideetako ahozko testuen egitura aztertu du, eta haien ezaugarri
nagusiak identifikatu ditu.
b) Entzute aktiboa egin du, eta ahozko mezu baten zentzu orokorra eta eduki espezifikoak
identifikatu ditu.
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c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
6.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta
hautatutako testu laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egunero erabiltzen diren idatzizko testuen egitura aztertu du.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatu ditu, eta ateratako
ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Idatzizko testuak lantzeko jarraibide sistematikoak bete ditu; erabilera diskriminatzaileak
saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
g) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta testuinguruari egokitutako hiztegia erabili.
h) Testuak idazteko garaian gramatikaren eta ortografiaren arau nagusiak aplikatu ditu, testuak
zuzenak eta zehatzak izan daitezen.
i) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
7.- Literatura-testu adierazgarriak irakurtzen ditu, eta norberaren gustua eta irakurtzeko ohitura
eraikitzeko irizpide estetikoak sortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez.
b) Literatura-lanei buruzko informazioa biltzeko tresnak baliatu ditu.
c) Literatura-lan batetik modu positiboan eta negatiboan balioetsitako alderdiei buruzko iritzi
pertsonal arrazoituak adierazi ditu.
d) Obraren edukia bere bizipenekin erlazionatu du.
e) Literatura-testuak ulertzeko estrategiak aplikatu ditu, betiere literaturaren oinarrizko arrazoiak
eta gaiak aintzat hartuta.
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta oinarrizko
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, zentzu orokorra eta ideia nagusiak identifikatu ditu, eta proposatutako
lanerako behar duen informazioa hautatu du.
b) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
c) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko oinarrizko estrategiak erabili ditu.
d) Hiztegi, esamolde eta esaldi errazak eta ohikoak erabili ditu, oinarrizko lokailuen bidez lotuta,
komunikazio-truke laburretan ongi moldatzeko moduan.
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e) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu gai
ezagunei buruz, aurrez gidoia finkatu ondoren.
f) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
g) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
h) Behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako oinarrizko arauak (kortesia-legeak, erregistroa,
hitzik gabeko hizkuntza edo bestelakoak) komunikazio-trukeetan.
9.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta, gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
b) Testuaren funtsezko ideiak eta komunikazio-asmoa identifikatu ditu.
c) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur eta errazak sortu ditu, ongi egituratuta eta autonomia nahikoaz.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu gelan landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabili ditu
informazioa bilatzeko, idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta
lankidetzan jarduteko.
j) Interesa adierazi du Ingelesa ikasteko eta komunikaziorako erabiltzeko.
k) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko, eleaniztun izatea zeinen
garrantzitsua den onartu du.
l) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Historiaurreko gizarteak eta haien natura-ingurunea
Paisaia naturalaren oinarrizko osagaiak eta faktoreak: klima, erliebea, hidrografia eta landaretza
naturala.
Historiaurreko taldeen ezaugarri orokorrak: nomadismotik sedentarismora.
Antzinaroko gizarte hiritarren oinarrizko ezaugarriak.
Grezia eta Erroma Iberiar Penintsulara iritsi eta bertan egon zirela adierazten duten adibideak.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa
Geure ondare historiko-artistikoaren eta naturalaren aberastasuna eta aniztasuna.
Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak.
Garai eta kultura desberdinetako zenbait arte-lanen oinarrizko analisiak egiteko jarraibideak.
3.- Europako espazioa eratzeko prozesua Erdi Aroan eta Aro Modernoan
Europaren bereizgarri nagusiak Erdi Arloan eta Aro Modernoan:
Erdi Aroko Europaren ezaugarri orokorrak.
Monarkia Absolutuetako Europaren ezaugarri orokorrak.
Amerika konkistatu eta kolonizatzearen alderdi garrantzitsuenak.
Biztanleria:
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- Oinarrizko adierazle demografikoak.
- Zenbait erregimen demografikoren oinarrizko ezaugarriak.
- Biztanleria-grafikoak.
- Europako bilakaera demografikoaren ezaugarri garrantzitsuenak.
4.- Gizarte-zientziak interpretatzeko oinarrizko prozedurak
Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak: idatzizko eta ahozko testuen ulermena,
berariazko hiztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz behar bezala adieraztea eta abar.
Denbora eta espazioa kokatzeko tresna errazak.
5.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Ahozko komunikazioaren hizkuntzaz kanpoko elementuak.
- Hizkuntzaren ahozko erabilera informal eta formalak.
- Komunikazio-testuinguruari egokitzea.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Gaur egungo gertakariei buruzko ahozko azalpen errazak.
- Ahozko aurkezpen errazak.
- Ikus-entzunezko baliabideak eta IKTak erabiltzea lagungarri.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Arau soziokomunikatiboak.
6.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Idatzizko testuak. Testu motak. Eguneroko bizitzari eta lanbideari dagozkien testuen ezaugarriak.
Irakurketa-estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testu-lokailu nagusiak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
Hainbat hiztegi erabiltzeko jarraibideak.
7.- Literatura-testuak irakurtzea
Literatura-pasarteak irakurtzeko jarraibideak.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura-generoen oinarrizko ezaugarriak estiloari eta gaiari dagokienez:
Narratiba.
Poesia.
Antzerkia.
8.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea.
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Atzerriko hizkuntzan ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa.
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak, bestelakoak.
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Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu laburrak ulertzea, hainbat euskarritan.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategien erabilera gidatua: aurrea hartzea, egiaztapena,
laguntza bisuala, bestelakoak.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesu gidatua: plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea eta
berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzeko prozesu gidatua, hainbat euskarritan.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
9.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea: aurrerapena,
egiaztapena, dedukzioa, zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, atzerriko
hizkuntzan idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen oinarrizko hizkuntzaelementuen erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta gidatua egitea: maiz agertzen den lexikoa,
egitura eta esamolde arruntak...
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero gehiago erabiltzea informazioa bilatzeko,
idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak II.
Kodeak: 3019
Kurtsoa: 2
Iraupena: 144 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problemak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna eta
autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesi guztiak aztertu ditu, eta azalpen arrazoituak eman ditu hipotesiak berresteko edo
gezurtatzeko asmoz.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats egin dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta argudio eta frogen bidez defendatu du
jarrera hori .
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta erakutsi du badituela gatazkak konpontzeko
trebetasunak.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Ikerketak eta laborategiko praktikak egiten ditu; horretarako, metodologia zientifikoa aplikatu,
materiala behar bezala erabili, gauzatzeko modua balioetsi eta emaitzak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
b) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitateetan adierazi.
c) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
d) Lan esperimentalean segurtasunaren eta higienearen oinarrizko arauak onartu eta bete ditu,
eta erabili dituen tresnak eta materiala zaindu ditu.
e) Prozedura esperimental errazak planifikatu ditu hipotesia gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
f) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
g) Datu esperimentalak antolatu eta interpretatu egin ditu, hainbat baliabideren laguntzarekin.
h) Entseguen txostenak egin ditu, eta zer prozedura jarraitu duen, zer emaitza lortu duen eta
azkenean zer ondorio atera dituen adierazi du txosten horietan.
i) Hiztegi zientifikoa egoki erabili du laborategiko txostenetan.
3.- Prozesu biologikoetan eta industrian gertatzen diren erreakzio kimikoak zeintzuk diren
bereizten du; eguneroko bizitzan duten garrantzia argudiatzen du, eta gertatzen diren aldaketak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizi ditu, eguneroko bizitzako ekintzetan, substantzia berriak
sortu ote diren arabera.
b) Erreakzio kimiko errazetan erreaktiboak eta produktuak identifikatu ditu.
c) Eguneroko bizitzako, naturako eta industriako erreakzio kimiko garrantzitsuenak identifikatu
ditu.
d) Endotermiko eta exotermikoetan sailkatu ditu erreakzio kimikoak.
e) Hainbat erreakzio kimiko tipo bereizi ditu, hala nola errekuntza, oxidazioa, deskonposizioa,
neutralizazioa eta sintesia.
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f) Erreakzio kimiko errazen osagaiak eta prozesua identifikatu ditu laborategian saiakuntzak
eginda.
g) Txostenak egin ditu formatu digitalean, lanbide-profilarekin lotura duten industriei buruz, eta
industria horietan gertatzen diren prozesuak deskribatu ditu sinpleki.
4.- Elkarrekin lotzen ditu ohiko egoeretan sortzen diren indarrak eta indar horiek eragiten dituzten
efektuak, aintzat hartuta objektuen mugimenduan edo pausagunean lagungarri ote diren eta zer
magnitudek parte hartzen duten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eguneroko mugimenduak bereizi ditu, ibilbidearen eta bizkortasunaren arabera.
b) Egindako distantzia, abiadura eta denbora elkarren artean lotu ditu, eta magnitude horiek
Nazioarteko Sistemaren unitateetan adierazi ditu.
c) Mugimendu zuzen uniformea zehazten duten parametroak adierazpen grafikoen eta ekuazio
matematikoen bitartez lotu ditu.
d) Abiaduren kalkulu errazak egin ditu mugimendu uniformeetan.
e) Eguneroko bizitzako egoeretan esku hartzen duten indarrak identifikatu ditu, eta eragiten
dituzten efektuekin lotu ditu.
f) Egoera zehatzetan, indar baten eta indar horrek gorputz baten mugimendu-egoeraren
deformazioan edo aldaketan izaten duen efektuaren arteko lotura ezarri du.
g) Makina sinpleen baliagarritasuna onartu du; haien funtzionamendua interpretatu du, eta makina
horien efektuei dagozkien kalkulu errazak egin ditu.
h) Eguneroko bizitzako egoeretan marruskadura-indarren efektuak zeintzuk diren aztertu du.
i) Gorputzen pisua interpretatu du, eta badaki pisu horren erantzule grabitate-indarra dela.
j) Newton-en legeak eguneroko bizimoduko egoeretan aplikatu ditu.
5.- Energia elektrikoaren ekoizpenari, garraioari eta erabilerari dagozkion oinarrizko alderdiak
identifikatzen ditu, bai eta haren kontsumoan esku hartzen duten faktoreak ere; horretarako, gertatzen
diren aldaketak eta magnitude nahiz balio bereizgarriak deskribatzen ditu, eta elektrizitateak
zientziaren eta teknologiaren garapenean eta jendearen bizi-baldintzetan duen eragina balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren izaera elektrikoa azaldu du fenomeno elektrostatikoak agerian jartzen dituzten
eguneroko egoeretan.
b) Azaldu du eroale baten bitartez mugimenduan dauden kargak direla korronte elektrikoa, eta
magnitude garrantzitsuenen esanahia interpretatu du.
c) Zirkuitu elektriko sinpleak eta haien elementuak identifikatu eta irudikatu ditu, eta haien
oinarrizko funtzioak deskribatu.
d) Eguneroko bizimoduan elektrizitatea kontsumitzean aintzat hartu beharreko oinarrizko
magnitude fisikoak identifikatu eta maneiatu ditu.
e) Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena aztertu ditu, eta haiek hobetzeko ildoak
ezarri ditu.
f) Energia elektrikoa sortzen denetik erabiltzailearengana iristen den arteko etapen oinarrizko
deskribapena egin du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektrikoei buruzko informazioa bildu du, eta mota
bakoitzaren alde onak eta alde txarrak aztertu ditu.
h) Energia nuklearra erabiltzearen alderdi positiboak eta negatiboak aztertu ditu. Isuri eta
hondakin nuklearrak.
i) Elektrizitateak zientziaren eta teknologiaren garapenari eta bizi-baldintzak hobetzeari zer
ekarpen egiten dizkien onartu du, bai eta zer arrisku dituen ere.
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6.- Kutsatzaile atmosferiko garrantzitsuenak kategorizatzen ditu, eta haien jatorriak identifikatzen
ditu; halaber, eragiten dituzten efektuekin lotzen ditu, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Atmosferak izaki bizidunak babesteko betetzen duen eginkizuna justifikatzen duten arrazoiak
identifikatu ditu, eta argudio errazekin justifikatu ditu.
b) Kutsadura atmosferikoaren fenomenoak zeintzuk diren aztertu du, bai eta zein diren fenomeno
horien eragile garrantzitsuenak ere.
c) Euri azidoaren fenomenoari buruz ikertu du, fenomenoaren berehalako eta etorkizuneko
ondorioak zeintzuk diren ere ikasi du, nola saihets daitekeen kontuan izanik.
d) Berotegi-efektua bizia garatzeko zein garrantzitsua den deskribatu du, eta berotze globalaren
arazoa, arazoa zer arrazoik eragiten duten eta arazoa gutxitzeko neurriak azaldu ditu.
e) Ozono-geruzaren garrantzia deskribatu du, eta era errazean azaldu ditu arian-arian geruza hori
suntsitzearen ondoriozko arazoak.
7.- Uraren kutsatzaileak identifikatzen ditu, kutsatzaile horiek ingurumenean duten efektua
bakoitzaren arazketa-tratamenduarekin lotzen du, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planetan bizia izateko eta bizirauteko urak betetzen duen eginkizuna onartu eta balioetsi du.
b) Lurrean, oro har, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, baliabide hidrikoak nola banatzen
diren azaltzen duten diagramak eta eskemak interpretatu ditu, bai eta baliabide horiek biziarengan eta
gizakiongan duten eragina azaldu ere.
c) Ur geza modu jasangarrian kudeatzeak zer esan nahi duen azaldu du, eta kudeaketa horretan
lagunduko duten neurriak zerrendatu ditu.
d) Akuiferoak kutsatzeak izaki bizidunen populazioengan duen efektu kaltegarria identifikatu du.
e) Laborategian, hainbat jatorritako ur-laginen kutsatzaile posibleak identifikatu ditu.
f) Uraren kutsadurak eta ura arduragabe erabiltzaileak eragiten dituzten efektuak aztertu ditu.
8.- Lurreko gainazalaren erliebeak eta paisaiak eratzeko eta aldatzeko prozesuak sailkatzen ditu,
eta eragile geologikoen eta gizakion ekintzarekin lotzen ditu, prozesu horiek baldintzatzen dituen
aldetik; halaber, baliabide geologikoak eta lurzorua zaintzeko lagungarri diren neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erliebearen modelaketa baldintzatzen duten faktoreak (klima, arroka-materialen ezaugarriak...)
modelaketaren ondorio diren paisaia motekin lotu ditu.
b) Meteorizazioko, higadurako, garraioko eta sedimentazioko prozesuak bereizi ditu.
c) Kanpoko eragile geologiko garrantzitsuenak bereizi ditu, eta erliebea eratzeko prozesuekin zer
nolako lotura duten adierazi du.
d) Elkarrekin lotu ditu eragile geologiko nagusien ekintza eta paisaian eragiten dituzten zenbait
forma.
e) Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan eta
aldaketan zer garrantzi duten aztertu du.
f) Lurzorua kutsatzen duten faktore eta arrazoi nagusiak identifikatu ditu, eta lurzoruaren
kontserbazioa eta baliabide geologikoak egoki kudeatzea garrantzitsuak direla onartu du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko eta ingurune hurbileneko paisaia bereizgarriei buruzko ikerketa
egin du, eta paisaia horren modelatzea baldintzatu duten giza faktoreetako zenbait identifikatu ditu.
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9.- Ingurumen-orekari laguntzen dio; horretarako, ingurumen-arazo nagusien arrazoiei eta
ondorioei buruzko argudioak ematen ditu, betiere garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, eta
ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko ekintzak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ingurumen-arazo garrantzitsuenak sailkatu ditu, dela oro har, dela Euskal Autonomia
Erkidegoan: baliabideak ahitzea eta gehiegi ustiatzea, kutsadura areagotzea, biodibertsitatea galtzea,
klima aldatzea, desertifikazioa, hondakinak, eta beste.
b) Ingurumen-arazo nagusiak arazo horiek eragiten dituzten arrazoiekin lotu ditu, eta arazoen
ondorioak ere zehaztu ditu.
c) Baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatu behar direla argudiatu du.
d) Birziklatzearen eta baliabide materialak berrerabiltzailearen alde onak eta alde txarrak aztertu
ditu.
e) Energia-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea ingurumenarentzat zein garrantzitsua den
azaldu du.
f) Bere aztarna ekologikoa kalkulatu du, eta adierazi du baliabide naturalen kontsumoa
desorekatua eta gehiegizkoa dela.
g) Ingurumenaren narriadura geldiarazteko konpromiso eta ekintza pertsonalen zerrenda egin du.
h) Ikastetxean ingurumena hobetzeko jardueretan parte hartu du.
i) Euskal Autonomia Erkidegoan garapen jasangarriarekin lotuta egiten diren ingurumenestrategietako zenbait identifikatu ditu.
10.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, ekuazioak eta ekuazio-sistemak ebazteko
metodoak aplikatzen ditu, eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adierazpen aljebraiko errazak egin eta sinplifikatu ditu.
b) Zenbakizko balioak atera ditu adierazpen aljebraiko batetik.
c) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak, eta ezezagunak
identifikatu ditu.
d) Lehen eta bigarren mailako ekuazio errazak ebatzi ditu, modu aljebraikoan eta grafikoki.
e) Problema bat ebazteko ekuazio egokiak proposatu ditu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak eta beste jakintza-arlo batzuetakoak ebatzi ditu, ekuazioen
eta sistemen bitartez.
g) Balioetsi du hizkuntza aljebraikoa bizitza errealaren egoerak irudikatzeko zehatza, sinplea eta
erabilgarria dela.
11.- Testuinguru errealetan agertzen diren irudi geometrikoak zuzenean eta zeharka neurtzen
ditu, eta horretarako behar dituen tresna, formula eta teknikak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi eta gorputz geometrikoen angeluak, luzerak, azalerak eta bolumenak neurtzeko tresna
egokiak erabili ditu.
b) Hainbat estrategia erabili ditu (antzekotasunak eta irudi sinpleagoetan deskonposatzea,
besteak beste), mundu fisikoan zeharkako neurriak zenbatesteko eta kalkulatzeko.
c) Perimetroak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak erabili ditu, eta unitate egokiak
esleitu dizkie.
d) Antzeko irudiak identifikatu ditu, eta proportzionaltasun-harremanak ezarri ditu.
e) Thalesen teorema aplikatu, eta triangeluen antzekotasuna erabili du, problema geometrikoak
ebazteko.
f) Taldean lan egin du neurriak lortzeko.
g) IKTak erabili ditu, hainbat irudi eta gorputz irudikatzeko.
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12.- Taula, grafiko, adierazpen aljebraiko edo enuntziatu baten bidez emandako erlazio funtzional
sinpleak interpretatzen ditu; balioak lortzen ditu haietatik, eta aztertutako fenomenoari buruzko
ondorioak ateratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

du.

a) Egoera bakoitzean esku hartzen duten aldagaiak identifikatu ditu.
b) Aldagaien arteko mendekotasuna aztertu du, eta harreman posibleak bilatu.
c) Aztergai diren grafiko eta taulen irakurketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin du.
d) Magnitudeen arteko mendekotasun linealeko eta koadratikoko harremanak identifikatu ditu.
e) Funtzio linealak grafikoki irudikatu ditu.
f) Funtzio koadratikoak grafikoki irudikatu ditu.
g) Funtzio esponentziala grafikoki irudikatu du.
h) Benetako egoerekin lotutako funtzio motak irudikatzen dituzten grafikoetatik informazioa atera
i) Baliabide teknologikoak erabili ditu grafikoak irudikatzeko.

13.- Estatistika-populazio baten inguruko datu eta grafikoak jaso, antolatu eta irudikatzen ditu,
metodo eta tresna teknologiko egokiak erabilita eta alderdi nabarmenenak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Populazio baten estatistika-datuak jaso, antolatu eta irudikatu ditu estatistika-tauletan.
b) Maiztasun absolutuak eta erlatiboak kalkulatu ditu.
c) Aztertutako egoerari gehien egokitzen zaizkion estatistika-grafikoak egin ditu.
d) Datu-banaketa baten batez bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu eta behar bezala
interpretatu ditu.
e) Kalkulagailua edo software egokia erabili du, parametroak kalkulatzeko eta estatistika-grafikoak
sortzeko.
f) Aztertutako datu eta grafikoetan oinarrituta zentzuzko ondorioak atera ditu, eta informazio
garrantzitsua komunikatzeko txostenak egin.
14.- Gertaera baten probabilitate-balioari buruzko iragarpenak egiten ditu, aurretik enpirikoki
lortutako informazioan edo kasu sinpleen azterketan oinarrituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hiztegi egokia erabili du probabilitatearekin lotutako egoerak deskribatzeko.
b) Ausazko gertakari baten kasu posibleen kontaketa egin du, taula edo zuhaitz-diagrama errazak
erabilita.
c) Gertakari jakin bat gertatzeko maiztasun erlatiboaren kontzeptua erabili du, eta ehuneko
moduan adierazi.
d) Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak bereizi ditu.
e) Laplaceren araua aplikatu du, eta gertakari baten probabilitatea zehaztu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak ebatzi ditu probabilitate-kalkulu errazak eginez.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
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Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: antolaketa, materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko materialak eta oinarrizko tresnak erabiltzeko prozedurak eta jarraibideak.
Mikroskopio optikoa eta digitala eta lupa binokularra erabiltzeko jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Oinarrizko magnitudeak neurtzea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Laborategian laneko txostenak egiteko arauak.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko.
3.- Eguneroko erreakzio kimikoak
Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak.
Erreakzio kimikoa. Erreakzio kimikoaren interpretazio makroskopikoa, substantzia bat beste
zenbait substantzia bihurtzeko prozesu den aldetik.
Energia-trukea erreakzio kimikoetan.
Erreakzio kimikoak eguneroko bizitzako eremuetan.
Oinarrizko erreakzio kimikoak.
4.- Indarra eta mugimendua
Mugimendua: erreferentzia-sistemak, ibilbidea, posizioa, egindako bidea.
Mugimenduak sailkatzea beren ibilbidearen arabera.
Abiadura. Unitateak.
Mugimendu zuzen uniformea: ezaugarriak. Interpretazio grafikoa.
Indarraren kontzeptua. Indarra, interakzio baten emaitza.
Indarren efektuak: deformazioa eta mugimendu-egoeraren aldaketa.
Grabitazioa. Gorputzen pisua.
Ohiko egoeretan solido bati aplikatutako indarrak irudikatzea. Ondoriozkoa edo erresultantea.
Lana eta energia. Makina sinpleak.
5.- Energia elektrikoa: oinarrizko zirkuituetako osagaien identifikazioa.
Materia eta elektrizitatea. Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak.
Korronte elektrikoa.
Elektrizitatea, garapen teknologikoa eta bizi-baldintzak.
Elektrizitatearen kontsumoan erabiltzen diren oinarrizko magnitudeak: energia eta potentzia.
Aplikazioak eguneroko bizitzan.
Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena.
Energia elektrikoa ekoizteko sistemak.
Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa. Etapak.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektriko nagusiak.
Zirkuitu elektrikoetako elementuak
Zirkuitu elektrikoetako oinarrizko osagaiak. Oinarrizko magnitude elektrikoak.
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6.- Atmosferaren kutsadura
Kutsadura. Kutsatzaile nagusien kategorizazioa.
Kutsadura atmosferikoa; arrazoiak eta ondorioak.
Atmosferarekin lotutako ingurumen-arazo nagusiak.
Euri azidoa.
Berotze globala: berotegi-efektua areagotzea
Ozono-geruza suntsitzea.
7.- Uraren kutsadura
Ura: planetan bizia izateko funtsezko faktorea.
Uraren kutsadura:
Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak.
Hondakin-uren arazketa.
Ura eta osasuna.
Ura modu jasangarrian kudeatzea, baliabide den aldetik.
8.- Lurzoruaren kutsadura eta paisaia aldatzea
Lurreko paisaia eta erliebea baldintzatzen duten faktoreak.
Kanpoko eragile eta prozesu geologikoak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa.
Eragile geologikoek erliebean eta paisaian egindako ekintzaren emaitzak.
Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan duten
garrantzia.
Lurzoruaren kontserbazioa. Kutsatzaile nagusiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia bereizgarri motak.
9.- Ingurumen-oreka eta garapen jasangarria
Ingurumenaren orekan eta kontserbazioan eragina duten faktoreak.
Giza jarduera eta ingurumena: inpaktu nagusiak.
Baliabide materialak eta energia-baliabideak gehiegi ustiatzearen ondorioak.
Hondakinak eta haien kudeaketa. Birziklatzea.
Kontsumoa eta garapen jasangarria: aztarna ekologikoa.
Garapen jasangarriaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
Onartzea ingurumena zaindu egin behar dela eta ingurumena errespetatzen duten
elkartasunezko jokabideak izan behar direla.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arazo nagusiak eta kudeaketa jasangarriaren neurriak.
10.- Ekuazioak eta sistemak ebaztea eguneroko egoeretan
Adierazpen aljebraikoak. Adierazpen aljebraikoen eraldaketa
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Lehen eta bigarren mailako ekuazioen ebazpen aljebraikoa eta grafikoa.
Ekuazio-sistema linealak.
Ekuazio-sistema lineal eta errazak ebaztea. Ebazteko metodoak.
Problemak ebaztea lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez.
11.- Irudi eta gorputz geometrikoak neurtzea
Elementu geometrikoak: puntuak, zuzenak eta planoak
Poligonoak eta poliedroak: elementuak deskribatzea eta sailkapena egitea.
Triangeluen azterketa. Triangeluen sailkapena.
Antzekotasuna. Triangeluen antzekotasuna. Thalesen teorema.
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Zirkunferentzia eta zirkulua: zirkuluaren luzera eta azalera kalkulatzea.
Hainbat gorputz eta irudi aztertzea espazioan: prismak, piramideak, zilindroa, konoa eta esfera.
Hainbat gorputz eta irudiren bolumena aztertzea espazioan.
12.- Funtzio eta grafikoen hizkuntza
Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko erraz baten bitartez deskribatutako fenomenoa
interpretatzea.
Funtzio linealak. Funtzio koadratikoak.
Beste funtzio batzuen azterketa: esponentziala
Grafikoak egin eta interpretatzea software egokia erabilita (kalkulagailu grafikoak edo
ordenagailua).
13.- Estatistikako elementuak
Estatistika deskribatzailearen oinarrizko elementuak: Populazioa, lagina. Aldagai kualitatiboak,
kuantitatiboak.
Taula eta grafiko estatistikoak.
Zentralizazioaren eta sakabanaketaren neurketak
Kalkulu-orria: datuak antolatzeko, kalkuluak egiteko, grafiko estatistiko egokienak sortzeko eta
egoera berrien simulazioak egiteko tresna.
14.- Probabilitatea kalkulatzea
Ausazko fenomenoak. Ausazko gertakariak. Gertakari baten maiztasuna. Maiztasun erlatiboa.
Probabilitatearen kontzeptua.
Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak.
Lagin-espazioa esperimentu errazetan.
Taula eta zuhaitz-diagrama errazak.
Probabilitateak kalkulatzea Laplaceren arauaren bitartez –esperimentu errazetan– edo
simulazioen bitartez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea II.
Kodea: 3012
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 168 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Badaki zeintzuk diren gaur egungo gizarteen funtsezko ezaugarriak, eta haien antolamendu
sozial, politiko eta ekonomikoaren oinarrizko ezaugarriak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo gizarte-antolamenduaren ezaugarriak ordenatu ditu.
b) Europako espazioa bateratzeko prozesua balioetsi du, bilakaera aztertuta.
c) Egungo harreman ekonomikoen eredu globalizatuaren berri badu.
d) Tituluari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du, eta gertatutako
eraldaketak deskribatu ditu.
e) Informazioa biltzeko tresna errazak landu ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
baliatuta.
f) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
g) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
h) Gaur egungo arte-adierazpenen funtsezko bereizgarriak identifikatu ditu.
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2.- Sistema demokratikoaren oinarrizko printzipioak interpretatzen eta balioesten ditu, eta
erakundeak eta funtzionamendua aztertzen ditu. Jabetzen da garrantzitsuak dela bitartekotza eta
gatazkak konpontzea, eredu demokratikoa hedatzeko bidean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jabetu egin da Espainiako eredu demokratikoaren funtsezko bereizgarriez, eta herrialdearen
garapenaren testuinguru historikoa balioetsi du.
b) Ingurune hurbileko harreman pertsonal eta sozialetan diskriminazio ezaren printzipioak duen
inplikazioa balioetsi du.
c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioak onartu ditu, gaur egungo
munduan zer nolako egoera dagoen ikusi du, eta pertsonen eguneroko bizitzan zer nolako eragina
duten balioetsi du.
d) Nazioarteko erakunde garrantzitsuenen funtzionamendu-arauak, erakundeak eta printzipio
gidariak aztertu ditu.
e) Lankidetzako eta iritziak erkatzeko jardueretan erabiltzeko moduko informazioa landu du.
3.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan erabili ditu ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
4.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboaren teknikak aplikatu ditu hainbat iturritatik jasotako ahozko testuak aztertzean.
b) Jabetu da zein den ahozko interakzioaren komunikatzeko asmoa eta egitura, eta erantzun
posibleak balioetsi ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta testuen ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai
eta gero eta konplexutasun handiagoko testuak osatzeko estrategiak ere, gero eta autonomia
handiagoz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu moten ezaugarri nagusiak balioetsi eta aztertu ditu, egin nahi duen lanerako mota
egokiena zein den hautatzeko.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
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c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak modu sistematikoan aplikatu
ditu, eta ateratako ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Erabilera akademikoko eta profesionaleko idatzizko testuen egitura aztertu du, eta hizkuntzaren
erabilerak eta mailak bereizi ditu.
g) Idatzizko testuak prestatzeko garaian jarraibide sistematizatuak erabili ditu, idatzizko
komunikazioa hobetzeko; erabilera diskriminatzaileak saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
h) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta hiztegi egokia erabili du hizkuntza-arauak eta xede-erabilerak aintzat hartuta.
i) Testuak idaztean gramatikaren eta ortografiaren arau garrantzitsuenak aplikatu ditu, hartara,
azken testua argia, zehatza eta egokia izan dadin formatuari eta komunikazio-testuinguruari
dagokienez.
j) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
6.- Literatura-testu adierazgarriak interpretatzen ditu; egilearen asmoa zein den konturatzen da,
eta testu horiek beren testuinguru historiko, soziokultural eta literarioarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez, eta dagokion testuinguruan kokatu du.
b) Literatura-lanetan hautemandako alderdiei buruzko iritzi pertsonal arrazoituak eman ditu.
c) Literatura-testuak aztertzeko estrategiak aplikatu ditu, eta gaiez eta zioez ohartu da.
d) Literatura-arloko autore, obra edo aldi bati buruzko informazioa bildu du monografia labur
batean.
7.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategiak eta oinarrizko hizkuntzaarauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, eta igorlearen asmoa eta gaia zeintzuk diren ondorioztatu du.
b) Testuaren ideia orokorra ulertu du, eta bere hitzekin adierazi du.
c) Irudiaren laguntzarekin, ideia garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
d) Entzutearen helbururako garrantzitsuak diren informazio espezifikoak atera ditu.
e) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
f) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko estrategiak erabili ditu.
g) Eremu akademikoarekin, pertsonalarekin eta lanbide-eremuarekin lotutako gaiei buruzko
lexiko, esamolde eta esaldi errazak erabili ditu.
h) Oinarrizko lokailuak erabili ditu ahozko testu laburrak sortzean.
i) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu lanbideeremuko gai ezagunei buruz.
j) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
k) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
l) Komunikazio-trukeetan, behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako arauak (kortesialegeak, erregistroa, hitzik gabeko hizkuntza, bestelakoak).
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8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testuaren oinarrizko komunikazio-asmoa identifikatu du.
b) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
c) Informazio espezifikoa eta garrantzitsua lokalizatu eta hautatu du.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak sortu ditu.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu eremu pertsonalarekin, akademikoarekin eta lanbide-eremuarekin loturik gelan
landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
j) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
k) Ingelesa komunikatzeko erabili nahi duela eta ikasi nahi duela adierazi du.
l) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko eleaniztun izateak duen
garrantzia onartu du.
m) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Gizarte garaikideak
Gizarte demokratikoak.
Sistema demokratikoen eraketa.
Nazioarteko harremanak.
Egungo mundu globalizatua.
Lankidetza-politikak.
Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako egungo harreman-esparruan.
Europaren eraketa.
Europar Batasuna, oinarrizko erakundeak eta funtzionamendua.
Egitura ekonomikoa:
- Globalizazio ekonomikoa eta garapen jasangarria. Elkarrekiko mendetasuna eta globalizazioa.
- Industriaren deslokalizazioa eta merkataritza-modu berriak.
- Bertako ekoizpen-sektorearen bilakaera.
Arte garaikidearen oinarrizko ezaugarriak.
2.- Sistema demokratikoa eta sistema horren erakundeak
Demokrazia, zuzenbidezko estatu.
Oinarrizko eskubideak, arauen zutabe.
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean.
Giza Eskubideak eguneroko bizimoduan.
Eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzea.
Espainiako eredu demokratikoa. 1978ko Konstituzioa. Autonomien Estatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde politikoak eta lurralde-antolaketa.
Gatazkak ebaztea:
- Bide ez-demokratikoak eta indarkeriazkoak.
- Indarkeriarik gabeko bideak eta bide demokratikoak.
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3.- Gizarte Zientzietako informazioaren tratamendua eta lanketa
informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.
Aurkezpenak eta argitalpenak IKTak erabiliz.
Lankidetza-lanerako estrategiak.
Funtzionamendu-arauak eta jarrerak iritziak alderatzean.
4.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Ahozko testuak.
Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ideia eta argumentuak azaltzea: edukiak antolatu eta planifikatzea.
Ikus-entzunezko baliabideak erabiltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
Entzuleen interesa hobetzeko estrategiak.
Arau soziokomunikatiboak.
5.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, bai eta
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Idatzizko testuak: txostenak, saiakerak, bestelakoak.
Testu akademikoak irakurtzeko estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testuinguruarekin lotutako alderdiak: erregistroa, deixia, estilo zuzena eta zeharkakoa.
- Diskurtsoarekin lotutako alderdiak: lokailuak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
6.- Literatura-testuak irakurtzea
Testu ez-literarioak interpretatzea.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura eta generoak.
XX. mendeko euskarazko eta gaztelaniazko literatura-lanetako pasarteak eta testuak irakurtzea.
7.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Ingelesez ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak...
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu erraz, labur edo ertainak ulertzea, hainbat euskarritan
emanak, eremu pertsonalean, akademikoan eta lanbide-eremuan ohikoak diren eta maiz gertatzen
diren komunikazio-egoerei dagokienez.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategia erabiltzea: aurrea hartzea, egiaztapena, laguntza
bisuala, aldez aurretiko ezagutzak…
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
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- Ahozko testuak sortzeko prozesua, finkatutako jarraibideei jarraiki: plangintza eta informazioa
bilatzea, testua sortzea eta berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzea, hainbat euskarritan emanak, eremu pertsonaleko eta
lanbide-eremuko gaiei dagokienez.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
8.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: aurrerapena, egiaztapena, dedukzioa,
zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, ingelesez
idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen hizkuntza-elementuen
erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta egitea: lanbide-arloari dagokion lexiko espezifikoa, bai
eta eremu akademiko eta pertsonalarekin lotura duena ere, egitura eta esamolde arruntak.
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.

Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea
Kodea: E800
Kurtsoa: 2
Iraupena: 53 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzako hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak
aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak zabaltzeko eta
produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.
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ditu.

b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu
c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.
d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.
e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.

2.- Ekimen sortzaileak bere garapen pertsonal eta profesionalerako eskaintzen dituen aukerak
aztertzen eta baloratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kultura ekintzailearen kontzeptua eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen
garrantzia aztertu ditu.
b) Ekimenak, sormenak, erantzukizunak eta talde-lanak duten garrantzia baloratu du, jarduera
ekintzailean arrakasta lortzeko funtsezko konpetentziak baitira.
c) Ekimen sortzailea baloratu du, erronka pertsonalei eta profesionalei aurre egiterakoan jarrera
positiboa delakoan.
d) Enpresaburuaren kontzeptua eztabaidatu du, eta enpresaburuak ekonomia- eta gizartegarapenean duen ekarpena aztertu, bai eta profilaren eskakizun eta jarrerak ere.
e) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.
3.- Lan-harremanen ondoriozko eskubide eta betebeharrak interpretatzen ditu, eta gaitasuna
dauka haiek lan-kontratuetan aurkitzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.
b) Kontratazio-modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa
sustatzeko neurriak identifikatu ditu.
c) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.
d) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.
e) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.
f) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan
adostutako lan-baldintzak identifikatu ditu.
4.- Laneko segurtasun- eta osasun-arloko arau-esparrua interpretatzen du, eta Laneko Arriskuen
Prebentziorako neurriak aplikatzen, eta lehen sorospenak ematen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamenduei, materialei eta ekoizpen-prozesuari dagozkion prebentzio-arau nagusiak
identifikatu ditu, bai eta lan-ingurunean beharrezkoak diren norbera babesteko ekipamenduak (NBE)
ere.
b) Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko betebehar eta eskubideak identifikatu ditu eta
haien arabera jardun du.
c) Laneko baldintzak eta arriskuak interpretatu ditu, bai eta arrisku horien prebentzioa ere.
d) Lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen motak
identifikatu ditu.
e) Botikinaren osaera eta erabilera identifikatu du, eta, hala behar izan denean, lehen
sorospenetako oinarrizko teknikak aplikatu ditu kalte mota ezberdinen aurrean.
5.– Laneko Arriskuen Prebentzioan erantzukizuna duten agenteak eta haien zereginak
identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako erakundeak eta agenteak identifikatu ditu.
b) Bere lanbide-eremuko prozedura espezifikoetan berezkoak diren arriskuak ebaluatu ditu.
c) Lan-inguruneko ingurumen-arriskuak nahiz sortutako hondakinen tratamendua identifikatu ditu.
d) Alderdi horri dagokionez, existitzen diren planetako elementuak identifikatu ditu (prebentzioa,
larrialdia, beste batzuk).
e) Prebentzioaren kudeaketaren oinarrizko elementuak identifikatu ditu.
f) Lan-inguruneari dagozkion laneko arriskuen prebentziorako neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Laneratzea eta bizialdi osoko ikaskuntza
Tituluari lotutako prestakuntzako aukerak eta ibilbideak identifikatzea.
Tituluari lotutako lanbide-sektorea aztertzea eta interpretatzea, eta lanpostu posibleak
identifikatzea.
Curriculum vitaea prestatzea, eta elkarrizketa simulatu bateko portaera eta jarrerak aztertzea.
Jarduera ekintzailetik eratorritako aukerak eta arriskuak ebaluatzea.
2.- Ekimen sortzailea
Kultura ekintzailea garapenaren eta gizarte-ongizatearen eragile.
Jarduera ekintzailearen faktore gakoak: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak
hartzea: ekintzailearen profila identifikatzea.
Arriskua ebaluatzea jarduera ekintzailean.
Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.
3.- Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak
Langileen eskubideak eta betebeharrak.
Lan-kontratua: kontratuen elementuak, ezaugarriak eta motak.
Nomina eta Gizarte Segurantzaren eta PFEZaren kargurako atxikipenak interpretatzea.
Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.
Ordezkaritza sindikala, eta hitzarmen kolektiboen interpretazioa.
4.- Laneko segurtasuna eta osasuna: oinarrizko kontzeptuak
Oinarrizko arau-esparrua, laneko arriskuen prebentzioaren arloan. Arlo horretako eskubideak eta
betebeharrak.
Lana eta osasuna: Lan-arriskuak. Arrisku-faktoreak.
Lanaren ondoriozko kalteak. Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak. Lanak eragindako
beste patologia batzuk.
Langileen osasuna kontrolatzea.
Lan-karga, nekea eta lanarekiko asegabetasuna.
Lehen laguntzak.
5.- Arrisku orokorrak eta prebentzioa
Segurtasun-baldintzekin lotzen diren arriskuak.
Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Taldeko eta banakako babesa.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak:
- Laneko segurtasuna eta osasuna jorratzen dituzten erakunde publikoak.
- Prebentzio-lana antolatzea: "oinarrizko ohiturak".
- Dokumentazioa: jaso, prestatu eta artxibatzea.
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Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza
Kodea: 3018
Kurtsoa: 2
Iraupena: 260 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Eragiketa osagarriak egiten ditu instalazio elektrikoak eta telekomunikazioetakoak eraikinetan
muntatzean, enpresan ezarritako kalitate sistemaren prozesuei eta kasuan kasuko segurtasunprotokoloei jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazioetako elementuak, haien funtzioa eta kokapena identifikatu ditu.
b) Hodiak mekanizatu eta eraikitzeko eragiketak egin ditu.
c) Tresneria eta osagarriak kokatu eta finkatzeko eta elkarri konektatzeko lanak egin ditu, teknika
egokiak erabilita.
d) Kaxa elektrikoak eta sistema automatikoak muntatu ditu, instalazioen eskemen arabera.
e) Babes eta potentziako elementu periferikoekiko konexio elektrikoak egin eta egiaztatu ditu.
f) Segurtasun pertsonaleko eta materialeko irizpideak errespetatu ditu eta beharrezko
kalitatearekin jardun du.
g) Ingurumena errespetatzeko irizpideekin egin ditu eragiketak.
h) Lantaldean parte hartu du, eta ekimena eta interesa erakutsi du.
2.- Eragiketa osagarriak egiten ditu ekipo elektriko eta elektronikoak muntatzean, enpresan
ezarritako kalitate sistemaren prozesuei eta kasuan kasuko segurtasun-protokoloei jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipo elektriko eta elektronikoen elementuak, haien funtzioa eta kokapena identifikatu ditu.
b) Ekipoak eta osagarriak kokatu, finkatu eta elkarri konektatu ditu, teknika egokiak erabilita.
c) Ekipoaren elementuak eta sistemak muntatu ditu.
d) Elementuen konexio elektrikoak egin eta egiaztatu ditu.
e) Segurtasun pertsonaleko eta materialeko irizpideak errespetatu ditu eta beharrezko
kalitatearekin jardun du.
f) Ingurumena errespetatzeko irizpideekin egin ditu eragiketak.
g) Lantaldean parte hartu du, eta ekimena eta interesa erakutsi du.
3.- Prebentzioko mantentze-laneko eragiketak egiten ditu instalazio eta ekipamenduetan, eta
mantentze-lanetako planen araberako jarraibideak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazioaren edo ekipoen prebentzioko mantentzea egin du.
b) Instalazioetako ekipoen eta elementuen egoera berrikusi du.
c) Prebentzioko mantentzea egiteko tresnak eta erremintak hautatu eta erabili ditu.
d) Ingurumena errespetatzeko irizpideekin egin ditu eragiketak.
e) Lantaldean, lankidetzan aritu da, eta ekimena eta interesa erakutsi du.
f) Lortutako emaitzen arabera har daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztu ditu.
g) Laneko segurtasun-araudia eta ingurumena babestekoa kontuan harturik egin ditu eragiketa
guztiak.
4.– Enpresako laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauekin bat jarduten du.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Une oro bete du prebentzioari eta segurtasunari buruzko araudi orokorra, baita enpresak
ezarritakoak ere.
b) Lantokian norberaren jardun eremuan dauden arrisku-faktoreak eta -egoerak identifikatu ditu.
c) Jarduerarekin ikusteko duten jarrerak hartu ditu laneko eta ingurumeneko arriskuak gutxitzeko.
d) Eragiketa batzuetarako eta besteetarako ezarritako norbera babesteko ekipamendua (NBE)
erabili du.
e) Makinak, ekipamenduak eta instalazioak babesteko gailuak erabili ditu jardueretan.
f) Prebentzio-planaren arabera jardun du.
g) Lan-eremua arriskuez libre, eta ordenan eta garbi mantendu du.
h) Energiaren kontsumoa eta hondakinen sorrera ahalik eta gehien gutxituz lan egin du.
5.- Arduraz jarduten du, eta enpresako harreman tekniko-sozialen sisteman integratzen da.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Arretaz bete ditu jasotzen dituen jarraibideak.
b) Egiten duen lanaz arduratu da eta eraginkortasunez komunikatu da pertsona egokiarekin une
bakoitzean.
c) Betekizun eta arau teknikoak bete ditu, jardunbide profesionala erakutsi du, eta lana arrazoizko
denboran bukatu du.
d) Errespetua erakutsi du une oro ezarritako prozedurekiko eta arauekiko.
e) Ezarritako jarraibide eta prozedurekin bat antolatu du lana, lehentasunaren arabera bete ditu
eginkizunak, eta esku-hartzeetan segurtasuneko eta kalitateko irizpideak erabili ditu.
f) Norberaren jarduera gainerako langileekin koordinatu du, eta aurreikusi gabeko edozein
aldaketaren, behar garrantzitsuren edo gorabeheraren berri eman du.
g) Lanera puntualtasunez heldu da, ezarritako atsedenaldiak hartu ditu, eta lantokia ez du behar
baino lehenago utzi, behar bezala justifikatutako arrazoirik gabe.
h) Beharrezko informazioa edo norberak lanean izan ditzakeen zalantzak egoki galdetu dizkio
arduradun hurrenari.
i) Lana nagusiek emandako aginduen arabera egin du, eta kasuan kasuko aldaketak edo
iradokizunak behar den tokian eta moduan egin ditu.
4.- Espazioak eta ekipamenduak
4.1. Espazioak:
AZALERA (m2)

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA
Balio anitzeko gela
Instalazio elektroteknikoen lantegia

40
60

4.2. Ekipamenduak:

Balio anitzeko gela

Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta Internet.
Ikus-entzunezko baliabideak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak.
Mahaiak eta aulkiak.
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Instalazio elektroteknikoen lantegia

Instalazioak muntatzeko edo simulatzeko
ekipoak.
Elektrizitateko eta elektronikako lanak egiteko
eskuzko erremintak.
Lan mekanikoetarako eskuzko erremintak.
Magnitude elektrikoak neurtzeko tresneria.
Ikus-entzunezko ekipoak.
Sareak eta ordenagailuak muntatzeko osagaiak.
Sare-egiaztagailuak.
Osagaiak soldatzeko ekipoak.
Elikatze-iturriak.
Segurtasun-ekipoak eta -baliabideak.

5.- Irakasleak.
5.1 Sektore publikoan, lanbide-profilari lotutako lanbide-moduluak eman ahal izateko, hauek
izango dira irakasleen espezialitateak:
LANBIDE-MODULUA
3013 Instalazio elektrikoak eta
domotikoak
3014 Telekomunikazioetako
instalazioak
3015 Ekipo elektriko eta elektronikoak
3016 Datuak transmititzeko sareak
instalatzea eta mantentzea
E570. Behe-tentsioko instalazio
elektrikoen eta telefonia- eta komunikazio-instalazioen muntaketa
eta mantentze-lana
E571. Elektrizitate- eta elektronikazerbitzuen bezeroentzako arreta

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEA /
BESTE BATZUK

Instalazio elektroteknikoak
Ekipo elektronikoak
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada

Laneko prestakuntza eta
orientabidea
E800. Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Instalazio elektroteknikoak
Ekipo elektronikoak
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada
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IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEAREN
KIDEGOA

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako katedradunak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako irakasleak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak
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Instalazio elektroteknikoak
3018 Lantokiko prestakuntza

Ekipo elektronikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

5.2. Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek beharko ditu lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3013 Instalazio elektrikoak eta domotikoak
3014 Telekomunikazioetako instalazioak
3015 Ekipo elektriko eta elektronikoak
3016 Datuak transmititzeko sareak instalatzea eta
mantentzea
E570. Behe-tentsioko instalazio elektrikoen eta
telefonia- eta -komunikazio-instalazioen muntaketa eta
mantentze-lana
E571. Elektrizitate- eta elektronika-zerbitzuen
bezeroentzako arreta
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3018 Lantokiko prestakuntza

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
edo dagokion mailako titulua edo beste
zenbait titulu baliokide

5.3. Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, lanbide-moduluak emateko, titulazio hauek emango dute gaitasuna irakasteari
dagokionez:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3013 Instalazio elektrikoak eta domotikoak
3014 Telekomunikazioetako instalazioak
3015 Ekipo elektriko eta elektronikoak
3016 Datuak transmititzeko sareak instalatzea eta
mantentzea
E570. Behe-tentsioko instalazio elektrikoen eta
telefonia- eta -komunikazio-instalazioen muntaketa eta
mantentze-lana
E571. Elektrizitate- eta elektronika-zerbitzuen
bezeroentzako arreta
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3018 Lantokiko prestakuntza

Diplomaduna, ingeniari teknikoa edo
arkitekto teknikoa edo dagokion
mailako titulua edo beste zenbait titulu
baliokide

6.- Lanbide-moduluen eta konpetentzia-atalen arteko egokitasuna, haiek egiaztatu edo baliozkotu
behar izanez gero.
GAINDITUTAKO LANBIDE-MODULUAK
3013 Instalazio elektrikoak eta domotikoak.

KONPETENTZIA-ATAL EGIAZTAGARRIAK
UC0816_1: Behe tentsioko instalazio
elektrikoak eta domotikoak eraikinetan
muntatzeko eragiketak egitea.
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3014 Telekomunikazioetako instalazioak.

UC0817_1: Telekomunikazioetako
instalazioak muntatzeko eragiketak egitea

3015 Ekipo elektriko eta elektronikoak.

UC1559_1: Mihiztatze-eragiketak egitea
ekipo elektriko eta elektronikoak
muntatzean
UC1560_1: Konexio-eragiketak egitea
ekipo elektriko eta elektronikoak
muntatzean.
UC1561_1: Eragiketa osagarriak egitea
ekipo elektriko eta elektronikoak
mantentzean.

3016 Datuak transmititzeko sareak instalatzea
eta mantentzea.

UC1207_1: Mikroinformatika-tresneria
muntatzeko eragiketa osagarriak egitea.

7.- Norgehiagoka egonez gero, titulu honek onarpenerako lehentasun-irizpideak aplikatzeko
baimena ematen die erdi-mailako heziketa-ziklo hauetarako.
Titulu honek lehentasuna izango du lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan onartzeko:
Elektrizitatea eta Elektronika.
Informatika eta Komunikazioak.
Fabrikazio Mekanikoa.
Instalatze- eta Mantentze-lanak.
Energia eta Ura.
Erauzketa-industriak.
Itsasoa eta Arrantza.
Kimika.
Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze-lanak.
Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxoa.
Eraikuntza eta Obra Zibila
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V. ERANSKINA, UZTAILAREN 7KO 104/2016 DEKRETUARENA

ERAIKINAK ERABERRITU ETA MANTENTZEKO OINARRIZKO LANBIDE-TITULUA
1.– Tituluaren identifikazioa
Eraikinak Eraberritu eta Mantentzeko oinarrizko lanbide-titulua elementu hauek identifikatzen
dute:
●
●
●
●
●

Izena: Eraikinen Eraberritzea eta Mantentze-lanak.
Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
Iraupena: 2.000 ordu.
Lanbide-arloa: Eraikuntza eta Obra Zibila.
Europako baliokidea: INSN-3.5.3. (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua).

2.– Lanbide-profila
2.1 Tituluaren konpetentzia orokorra.
Titulu honen konpetentzia orokorra da laguntza-lanak egitea eraikuntza-obretan, obra berrietan,
eta birgaitze- eta eraberritze-obretan, bai eta estaldurak egiteko fabrika-lanak egitea, estaldura
jarraituak aplikatzea, eta alikatatze-, zoladura- eta pintura-lanak egitea ere, adierazitako kalitatearekin
lan eginez, laneko arriskuei aurrea hartzeko eta ingurumena babesteko arauak betez, eta ahoz eta
idatziz komunikatuz gaztelaniaz eta, hala dagokionean, hizkuntza koofizialean, baita atzerriko
hizkuntzaren batean ere.
2.2. Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta
konpetentzia-atalen zerrenda:
– Osatutako lanbide-kualifikazioak:
a) Fabrika eta estalkietako igeltserotzako eragiketa osagarriak .EOC271_1. (872/2007 Errege
Dekretua, uztailaren 2koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0276_1: Eragiketa osagarriak egitea eraikuntza-obretan.
UC0869_1: Oreak, morteroak, itsasgarriak eta hormigoiak prestatzea.
UC0142_1: Estaltzeko fabrikak eraikitzea.
UC0870_1: Estalkietarako isurialde triangeluarrak eraikitzea.
b) Eraikuntzako estaldura jarraituetako eragiketa osagarriak .EOC272_1. (872/2007 Errege
Dekretua, uztailaren 2koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0276_1: Eragiketa osagarriak egitea eraikuntza-obretan.
UC0869_1: Oreak, morteroak, itsasgarriak eta hormigoiak prestatzea.
UC0871_1: Eraikuntzako estalduretarako euskarriak saneatzea eta erregularizatzea.
UC0872_1: Zarpiatuak eta emokadurak aliritzira egitea.
UC0873_1: Eraikuntzan inprimazio eta pintura babesleak aplikatzea.
- Osatu gabeko lanbide-kualifikazioa:
Eraikuntzan estaldura arinak eta teknikoak egiteko oinarrizko eragiketak .EOC578_1. (1548/2011
Errege Dekretua, urriaren 31koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0276_1: Eragiketa osagarriak egitea eraikuntza-obretan.
UC0871_1: Eraikuntzako estalduretarako euskarriak saneatzea eta erregularizatzea.
UC1903_1: Igeltsu xaflatuzko plakak instalatzeko oinarrizko eragiketak egitea.
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2.3 Lanbide-ingurunea
2.3.1 Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:
Oinarrizko igeltserotzako langilea.
Igeltseroaren laguntzailea.
Peoi espezializatua.
Urbanizatzeko zoladurako laguntzailea.
Zolatzailearen laguntzailea.
Alikatatzailearen laguntzailea.
Eskaiolistaren laguntzailea.
Igeltsuginaren laguntzailea.
Akaberak emateko laguntzailea.
Papereztatzailearen laguntzailea.
Pintorearen laguntzailea.
Estaldura jarraituetako laguntzailea.
Eraikinen oinarrizko mantentze-lanetako laguntzailea.
3.- Heziketa-zikloaren irakasgaiak
3.1 Tituluaren helburu orokorrak
a) Eraikuntzako eraberritze-lanak burutzean, prozesuetako fase nagusiak identifikatzea.
Lanpostua prestatzeko eta ekipamenduak eta tresnak prest uzteko eragiketen segida zehaztuko du.
b) Eraikuntzako krokis eta plano sinpleak interpretatzea, zehaztasunak eta kotak identifikatuz,
agindutako lana markatzeko eta burutzeko.
c) Agregakinak eta zementuak nahastea eskuko ekipamenduen bidez. Horretarako, oreen,
morteroen eta itsasgarrien osagaien proportzioak identifikatzea.
d) Gainazalak prestatzeko eskuzko teknikak aplikatzea. Horretarako, ekipamendu eta berariazko
tresnak erabiltzea era guztietako paramentuen euskarriak prestatzeko, aurreikusitako akaberaren
arabera.
e) Eskuzko teknikak erabiltzea azaleretan morteroak eta oreak aplikatzeko. Era guztietako
paramentuak emokatzeko eta luzitzeko erabili ohi diren ekipamenduak eta tresnak erabiltzea.
f) Behar diren baliabideak aukeratzea, ezarritako prozeduraren zehaztasunekin bat, trebeki eta
segurtasunez erabiliz adreiluko edo blokeko fabrikak konpontzeko ekipamenduak eta tresnak.
g) Materialak, bitarteko lagungarriak eta babesgarriak garraiatzeko, pilatzeko, desmuntatzeko,
muntatzeko eta instalatzeko eragiketak egitea, trebeki eta segurtasunez erabiliz eraikuntzarekin
lotutako ogibideei laguntzeko ekipamenduak eta tresnak.
h) Eskuzko teknikak aplikatzea paramentuak prestatzeko eta horiei akabera emateko, trebeki eta
segurtasunez erabiliz pintatzeko eta papereztatzeko erabili ohi diren tresnak.
i) Esekitako plakak eusteko eskuzko teknikak aplikatzea, trebeki eta segurtasunez erabiliz
eskaiolako sabai aizunak jartzeko erabili ohi diren tresnak.
j) Materialak, bitarteko lagungarriak eta babesgarriak garraiatzeko, pilatzeko, desmuntatzeko,
muntatzeko eta instalatzeko eragiketak egitea, trebeki eta segurtasunez erabiliz eraikuntza lanetan
orokorrean laguntzeko ekipamenduak eta tresnak.
k) Ingurune naturalean izaten diren gertakariak ulertzea ezagutza zientifikoa jakintza integratu
baten moduan erabiliz; halaber, ezagutzaren eta esperientziaren eremuetan oinarrizko arazoak
identifikatu eta konpontzeko metodoak ezagutu eta aplikatzea.
l) Trebetasunak garatzea arazoak formulatu, planteatu, interpretatu eta konpontzeko; kalkulu
matematikoaren arrazoinamendua aplikatzea gizartean eta lan-ingurunean moldatzeko, eta bere
baliabide ekonomikoak kudeatzea.
m) Giza gorputzaren funtzionamenduaren oinarrizko alderdiak identifikatu eta ulertzea eta horiek
norberaren eta taldearen osasunarekin lotzea; gainera, higienea eta osasuna baloratzea bizitzan
ohitura osasungarriak garatu eta finkatzeko, zein ingurunetan dauden kontuan hartuta.
n) Natura-ondarearen zaintzarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak
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garatzea, eta izaki bizidunen eta natura-ingurunearen arteko elkarreragina ulertzea, horrela gizakien
ekintzak ingurumenaren orekan dituen ondorioak baloratu ahal izateko.
ñ) Informazio-iturrien oinarrizko trebetasunak garatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak ikuspegi kritikoz erabiltzea, ingurune pertsonal, sozial edo profesionalean informazioa
lortu eta jakinarazteko.
o) Kultura- eta arte-ekoizpenen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea, haien elementuak aztertzeko
oinarrizko teknikak aplikatuz, errespetuz eta sentikortasunez jokatzeko kultura-aniztasunaren, ondare
historiko-artistikoaren eta kultura- zein arte-adierazpenen aurrean.
p) Hizkuntza-trebetasun eta -abileziak garatu eta finkatzea eta eskatzen den zehaztasun,
argitasun eta arintasun maila lortzea, gaztelaniari eta, hala badagokio, hizkuntza koofizialari buruzko
ezagutzak erabiliz gizarte-ingurunean, eguneroko bizitzan eta lan-jardueran komunikatzeko.
q) Atzerriko hizkuntzan oinarrizko hizkuntza-trebetasunak garatzea, ahoz eta idatziz komunikatu
ahal izateko eguneroko bizitzan eta lan-jardueran ohikoak eta aurreikustekoak diren egoeretan.
r) Gaur egungo gertakarien arrazoiak eta ezaugarriak ezagutzea, baita bilakaera historikoari eta
banaketa geografikoari dagozkionak ere, gaur egungo gizarteen ezaugarriak azaltzeko.
s) Printzipio demokratikoetan oinarritutako balioak eta jokaerak garatzea, eta ohiko harreman
sozialetan eta gatazken konponbide baketsuan aplikatzea.
t) Prestakuntzarako dauden baliabideak eta eskaintzak alderatu eta hautatzea bizialdi osoko
ikaskuntzarako, horrela lan egoera berriei eta egoera pertsonal berriei egokitzeko.
u) Ekimena, sormena eta joera ekintzailea garatzea, baita norberarengan konfiantza izatea, parte
hartzea eta ikuspegi kritikoa izatea ere, egoerak eta gorabeherak konpondu ahal izateko bai lanjardueran bai eremu pertsonalean.
v) Lanak taldean egitea, nork bere betebeharrak hartuz, besteak errespetatuz eta beraiekin
elkarlanean arituz, baita besteekiko tolerantziaz eta errespetuz ere, zereginak eraginkortasunez
egiteko eta garapen pertsonalerako lagungarri izateko.
w) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informatzeko, komunikatzeko,
ikasteko eta laneko zereginak errazteko.
x) Laneko eta ingurumeneko arriskuak lan-jarduerarekin erlazionatzea, norbera babesteko behar
diren prebentzio-neurriak erabiltzeko xedez, eta beste pertsonei eta ingurumenari kalterik ez egiteko.
y) Bere lanbide-jarduerako teknikak garatzea lanaren eraginkortasuna eta kalitatea ziurtatuz, eta,
bidezkoa bada, laneko jardueretan hobekuntzak proposatzea.
z) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan harturik, gizarteko
agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa
parte hartzeko.
3.2 Lanbide-moduluak
Heziketa-ziklo honen moduluak honako hauek dira:
a) Eraikuntza aukera
KODEA

LANBIDE-MODULUA

ORDUESLEIPENA
198

IKASTAROA

3082

Oinarrizko igeltserotza

3083

Emokadurak eta luzituak

132

1

3084

Sabai aizunak

96

2

3085

120

2

165

1

3087

Pintura eta papereztatzea
Eraikinen eraberritzea eta oinarrizko
mantentze-lanak
Kanpo-zoladurako eta urbanizazioko lanak

132

1

E560

«Bistako» eraikuntzak

96

2

E561

Zeramikazko estaldurak

48

2

3086
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3009

Zientzia aplikatuak I

165

1

3019

Zientzia aplikatuak II

144

2

3011

Komunikazioa eta gizartea I

165

1

3012

Komunikazioa eta gizartea II

168

2

E800

Laneko prestakuntza eta orientabidea

53

2

3089

Lantokiko prestakuntza.

260

2

Tutoretza eta orientabidea I

33

1

Tutoretza eta orientabidea II

25

2

GUZTIRA

2.000

b) Barne-dekorazioa aukera
KODEA

LANBIDE-MODULUA

ORDUESLEIPENA
198

IKASTAROA

3082

Oinarrizko igeltserotza

3083

Emokadurak eta luzituak

132

1

3084

Sabai aizunak

96

2

3085

120

2

165

1

3087

Pintura eta papereztatzea
Eraikinen eraberritzea eta oinarrizko
mantentze-lanak
Kanpo-zoladurako eta urbanizazioko lanak

132

1

E562

Dekorazioko barne-estaldurak

144

2

3009

Zientzia aplikatuak I

165

1

3019

Zientzia aplikatuak II

144

2

3011

Komunikazioa eta gizartea I

165

1

3012

Komunikazioa eta gizartea II

168

2

E800

Laneko prestakuntza eta orientabidea

53

2

3089

Lantokiko prestakuntza.

260

2

Tutoretza eta orientabidea I

33

1

Tutoretza eta orientabidea II

25

2

3086

GUZTIRA

1

2.000

3.3 Lanbide-trebakuntzekiko lotura
Eraikinak Eraberritu eta Mantentzeko oinarrizko lanbide-titulua ezartzeko Dekretu honetan
ezartzen den laneko arriskuen prebentzioari buruzko prestakuntza ebaluazio positiboarekin
gainditzeak bermatu egiten du Eraikuntzako Lanbide Txartelean eskatutako jakintza-maila,
Eraikuntzaren Sektoreko azpikontratazioa arautzen duen urriaren 18ko 32/2006 Legean ezarritako
eskakizunen eta Eraikuntza Sektorearen 2007-2011 epealdiko Hitzarmen Orokorrean ezarrita
dagoenaren arabera.
3.4 Moduluen garapena:
Lanbide-modulua: Oinarrizko igeltserotza
Kodea: 3082
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Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 198 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Obra berriko obra-lekuak egokitzen ditu, eta horretarako honako hauek identifikatzen ditu:
tresnak, pilatzeko baldintzak, materialak, bitarteko lagungarrien antolaketa eta materialak garraiatzeko
denborak.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jarduketa-tokiak identifikatu ditu, obra-lekuaren arabera.
b) Prozesuan inplikatutako lekuak garbitu ditu.
c) Hondakinak sailkatu eta bota ditu, jatorriaren arabera.
d) Mozteko arriskua duten hondakinak desagerrarazi ditu.
e) Akats eta anomaliarik ohikoenei erreparatu die, bai jatorri naturala dutenei bai ezartze
prozesuaren ondoriozkoei.
f) Jasotako zehaztapenei jarraituz seinaleztatu ditu jarduketa-tokiak.
g) Bitarteko lagungarriak eta taldea babestekoak muntatu ditu.
h) Materialak pilatu ditu eta banatu ditu, erabileraren arabera, jarduteko erritmoarekin bat.
i) Lan-eremua oztoporik gabe mantendu du.
2.- Morteroak, igeltsu oreak eta itsasgarriak prestatzen ditu. Horretarako, dosifikazioak eta
jarraibideak erlazionatzen ditu horien aplikazioekin.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Morteroen eta nahasketen osagaiak identifikatu ditu, aplikazioaren arabera.
b) Honako hauek errespetatu ditu: dosifikazioa, agregatuaren granulometria, zementu mota, eta,
morteroen kasuan, harea eta kare motak.
c) Behar diren materialak prestatu ditu, eta dosifikazioa egiteko denborak errespetatu ditu.
d) Prestatzeko bitartekoa aukeratu du, kantitatearen eta konposizioaren arabera.
e) Prestaketa egin bitartean, kanpoaldeko tenperatura errespetatu du.
f) Egiaztatu du nahasketak behar den homogeneotasuna duela.
g) Erabili aurretik, nahasketaren testura eta hezetasuna egiaztatu du.
h) Eskatutako segurtasunarekin eta kalitatearekin egin du lan erremintekin.
i) Proposatutako jardueretan autonomiaz jardun du.
j) Akatsen eta porroten aurrean erantzukizuna erakutsi du.
3.- Adreiluzko fabrikak egiten ditu, eragiketen segida ezagutuz, paramentu motaren arabera eta
behar diren teknikak aplikatuz, eta adreiluak jarri aurreko trazadurak egiaztatuz edo eginez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egin beharreko fabrika-pareta mota identifikatu du (adreilu trinkoa, adreilu huts bikoitza, adreilu
huts bakuna, aurrefabrikatutako blokea, besteak beste).
b) Lehenbiziko ilara errespetatu du, zuinketaren arabera.
c) Nibel-erregelen, soken eta gomen egoera egiaztatu du.
d) Fabrikaren lautasuna egiaztatu du.
e) Egiaztatu du albo-junturek behar den lodiera dutela, eta piezen antolaera bat datorrela egokia
den aparailuarekin.
d) Ingurumeneko baldintzak errespetatu ditu (tenperatura, hezetasuna, argia eta aireztatzea,
besteak beste), eta pilatutako produktuak jartzeko prozedura ere bai.
g) Hormen arteko lotura egiaztatu du.
h) Karga-habeak behar bezala ezarri ditu baoetako buruetan.
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i) Jarrera ordenatua eta metodikoa izan du.
4.- Emokadurak, luzituak eta zarpiatuak hedatzen ditu, eragiketen segida erlazionatuz paramentu
motarekin eta materialaren ezaugarriekin.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Beharrezko materialak eta produktuak identifikatu ditu.
b) Egin beharreko zarpiatu mota identifikatu du.
c) Aplikazioko gutxieneko tenperatura errespetatu du.
d) Paramentua hezetu du.
e) Paramentua berdingida bertikalekin zuinkatu du.
f) Errespetatu beharreko irtenguneak eta baoak prestatu ditu.
g) Estaldura bukatuaren gutxieneko lodiera errespetatu du.
h) Paramentuan, horma-atalak erregelarekin egin ditu.
i) Horma-atala hezetu du estaldura aplikatu ondoren.
j) Jarrera arduratsua eta lana hobetzeko interesa erakutsi du.
5.- Paramentuak alikatatzen ditu, denbora guztian kontuan hartuta euskarriaren nibelazioa,
heltzea eta lautasuna.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egiaztatu du euskarriak ez duela bizarrik eta bertikal dagoela.
b) Materiala hezetu du, aldez aurretik behar den denboraz murgilduta.
c) Zoru bukatuari dagokion nibel-erregela ezarri du.
d) Izkina batetik hasita zuinkatu du paramentua.
e) Mekanismoen baoen kajeatzea errespetatu du.
f) Erremateko ingleteak, juntura-estalkiak eta izkinakoak jarri ditu.
g) Behar diren piezak mozteko makinak erabili ditu.
h) Lauza txikiak mozteko tresna erabili du.
i) Alikatatutako gunean karesnea eman eta garbitu du.
j) Egiten duen lanaren erantzukizuna bere gain hartu du.
6.- Zoladurak egiten ditu, denbora guztian kontuan hartuta euskarriaren nibelazioa, heltzea eta
lautasuna.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jarduketa azalera prestatu du, eta lurzorutik irteten diren elementuak babestu ditu.
b) Aldez aurreko zuinketa errespetatu du.
c) Aldez aurretik piezak hezetu ditu.
d) Lokal itxietan, sarrerako ateetatik hasi da zoladura jartzen.
e) Zoru bukatuari dagokion kota errespetatu du.
f) Jarduketa azalerei akabera emateko behar diren piezak moztu ditu.
g) Nibelazio geruzak hedatu ditu eta zementua hautseztatu du zoladura jarri aurretik.
h) Aurreikusitako junturen tamainak eta antolaera errespetatu ditu.
i) Amaierako karesnea aplikatu du eta azalera garbitu du.
j) Laneko arriskuak identifikatu ditu, baita arrisku horiei aurrea hartzeko neurriak ere.
7.- Igeltserotza arloko laguntza ematen du iturgintzako, saneamenduko eta elektrizitate eta girotze
arloetako instalazioetarako. Horretarako, trazadurak eta elementuak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eraisteko eragiketak egin ditu.
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b) Erretenak egin ditu paramentu bertikaletan edo lurzoruetan.
c) Lurra trinkotu du, prestatu ahal izateko.
d) Lekua garbitu du, lana egin ondoren.
e) Lekua garbitu du, eta jarduketatik gelditutako hondakinak kendu egin ditu.
f) Erlazionatutako ogibideen ekipamendu eta elementu batzuk finkatu ditu.
g) Lortutako emaitzen arabera har daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztu ditu.
8.- Jarduerak egitean, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko protokoloak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak
a) Sortutako hondakinak eta horien arriskugarritasuna identifikatu ditu
b) Hondakinak biltegiratu eta manipulatu ditu.
c) Hondakinak sailkatu ditu haien toxikotasunaren arabera, indarreko araudia erabiliz.
d) Igeltserotza-lanetako jardueretan erabilitako segurtasun-bitarteko eta -ekipamenduak
identifikatu ditu.
e) Makinekin egindako lanetako arrisku egoerarik ohikoenak identifikatu ditu.
f) Segurtasuneko bide-seinaleztapena egin du bide publikoan lanak egin direnean, bai epe
luzekoak bai motzekoak.
g) Kasu bakoitzerako egokiak diren babes elementuak eta segurtasun-ekipamenduak erabili ditu.
h) Erabilitako makinen segurtasun espezifikoko arreta eta gomendio zehatzak identifikatu ditu.
i) Toki itxietako laneko arriskurik ohikoenak identifikatu ditu, eta horiekin lotutako prebentzio- eta
babes-neurriak erlazionatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Igeltserotza-lanetan obra-lekuak egokitzea
Tresnak eta mantentze-lanak: paleta, espatula, mazoa, besteak beste.
Bitarteko lagungarriak: aldamioak, astoak, eskailerak, besteak beste.
Materialen zamalanak, hornidura eta metaketa, motaren eta ezaugarrien arabera.
Materialetan akats eta anomalien atzematea.
Lan-eremuak seinaleztatzea.
Egokitzeko, hornitzeko eta kentzeko ekipamenduak erabiltzea.
Norbera babesteko ekipamenduak.
Behin-behineko obra-elementuak.
Laneko eta ingurumeneko arriskuak.
Banako eta taldeko prebentzio-neurriak.
Udalerriko arauak.
2.- Oreak, morteroak eta itsasgarriak prestatzea
Dosifikaziorako argibideak interpretatzea.
Kubikatzea neurtzeko kalkulua.
Mortero aurredosifikatuen emate-agiriak interpretatzea.
Zementuaren ezaugarriak eta motak, paramentuan aplikatzeko moduaren arabera.
Elementu osagarriak identifikatzea, motaren eta ezaugarrien arabera.
Elementu osagarrien merkataritza-aurkezpena.
Akatsak eta anomaliak aurkitzea.
Hormigoi-makina txikietan nahasketa egiteko teknikak.
Baheak erabiltzeko teknikak.
Legarraren eta harearen ezaugarriak.
Hormigoi-makina txikietan erabiltzeko teknikak.
Segurtasuneko bitartekoak eta tresneria.
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3.- Adreilu-fabrikak egitea
Egin beharreko hormak: karga, banaketa, ganbera eta gaineztatzeko eta handitzeko lauzak.
Horma motak: bereizteko trinkoa; barneko banaketa egiteko adreilu huts bikoitza; adreilu huts
bakuna, aire ganberaduna eta estalkietako teilape-trenkada, euskarri dena.
Heltzeko teknikak, horma mota batzuetan eta besteetan.
Fabrika motak eta haien erabilera.
Horma egiteko teknikak, bertikaltasunari eta lautasunari eusten dietenak.
Nibel-erregelak eta gomak erabiltzeko teknikak.
Biltegiratzeko, manipulatzeko eta kontserbatzeko baldintzak.
Kokatzea, antolatzea eta espazioa optimizatzea.
Erabilitako tresnak eta makinak garbitzea eta mantentzea.
Altueran aritzeko segurtasuna eta arriskuen prebentzioa.
4.- Emokadurak, luzituak eta zarpiatuak hedatzea
Emokadura eta morteroen ezaugarriak eta motak: igeltsu beltzeko emokadurak, luzitu zuriak eta
estaltzeko zementuzko morteroak. Horma-atalen arteko jarraitutasunerako teknikak.
Neurtzeko eta azalerak kalkulatzeko teknikak.
Berdingidatzeko erregelak erabiltzeko teknikak.
Materiala horma-atalean eskuz jaurtitzea.
Jaurtitzeko eskuzko tresnak erabiltzeko teknikak. Erremintak zaintzeko teknikak:
Aurpegirako segurtasuneko bitartekoak eta tresneria.
5.- Paramentuak alikatatzea
Kota eta guztiko igeltserotzako planoak interpretatzea.
Nibelaziorako eta neurketarako lanabesak.
Zeramikako piezen ezaugarriak eta motak.
Paramentuak zuinkatzeko teknikak. Ezaugarriak eta egikaritzeko ordena.
Piezak jartzeko teknikak.
Pieza mota batzuen eta besteen ezaugarriak eta haien arteko aldeak.
Lauzatxoak mozteko ebakigailua erabiltzeko teknikak.
Izkinakoen ezaugarriak.
Norbera babesteko baldintzak.
6.- Zolatze-lanak egitea:
Kota eta guztiko igeltserotzako planoak interpretatzea.
Nibelazio-oreak erabiltzeko teknikak.
Zoladura mozteko ebakigailuak erabiltzeko teknikak.
Nibelaziorako, neurketarako eta azalerak kalkulatzeko lanabesak.
Zoladura zuinkatzeko teknikak.
Zoladura batzuen eta besteen ezaugarriak.
Egikaritze-ordenarako teknikak.
Eskuzko ebakigailua edo ebakigailu elektrikoa erabiltzeko teknikak.
Norbera babesteko baldintzak.
Produktu kimikoen manipulazioa. Segurtasuneko datu-fitxa. Sinbologia.
7.- Igeltserotzarako laguntzak
Kutxak eta erretenak markatzeko teknikak.
Iturgintzari laguntzeko teknikak.
Elektrizitate arloari laguntzeko teknikak.
Klimatizazio arloari laguntzeko teknikak.
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Eskuzko tresna txikiak eta elektrikoak erabiltzea: mazoak, pikatxoa, etab.
Hondakinak sailkatzeko teknikak.
Hondakinak husteko teknikak.
Elementuak markatzea.
Bitarteko lagungarriak jartzea: eskailerak, aldamioak, etab. Elementuak desmuntatu eta
muntatzeko ordena.
Segurtasun-baldintzak.
8.- Igeltserotza-lanetako arriskuen prebentzioa
Seinaleztapenerako eta segurtasunerako bitartekoak.
Herri bidean egindako lanekin lotutako arriskuak. Makinek eta materialek eragindako istripuak.
Segurtasuna zangen egindako lanetan.
Obren eremua seinaleztatzea. Espazio itxi moten definizioa.
Espazio itxietako lanekin lotutako arriskuak. Istripuen sorbururik ohikoenak.
Prebentzio-neurriak.
Jarduerarako, norbera eta taldea babesteko ekipamendu espezifikoak erabiltzea.
Lanbide-modulua: Emokadurak eta luzituak
Kodea: 3083
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Obra-lekuak egokitzen ditu, egin beharreko lanak azaltzen ditu, eta ekipamenduak eta
materialak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ereduko lan-eremuen ezaugarriak deskribatu ditu.
b) Azaldu du zer segurtasun-neurri aplikatu behar diren, erabiltzen diren materialekin eta
sortutako hondakinekin.
c) Paramentuek dituzten ezaugarriak eta irregulartasunak identifikatu ditu.
d) Obra-lekua prestatzeko lanak deskribatu ditu.
e) Paramentuetako azalerak erregularizatu ditu, teknika hauek erabiliz: pikatzea, zigilatzea, sare
metalikoa, etab.
f) Jarduketa-eremuak seinaleztatu ditu.
g) Bitarteko lagungarriak eta taldea babestekoak muntatu ditu.
h) Materialak metatu eta banatu ditu, erabileraren eta lan kargaren arabera.
i) Eraikuntzarekin loturik, laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak
aplikatu ditu.
j) Lan-eremua ordenatuta, garbi eta seguru mantendu du.
2.- Igeltsu, eskaiola eta itsasgarri oreak prestatzen ditu. Horretarako, dosifikazioak eta
jarraibideak erlazionatzen ditu horien aplikazioekin.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nahasketen materialak eta osagaiak identifikatu ditu, aplikazioaren arabera.
b) Ezarritako dosifikazioa errespetatu du.
c) Nahasketa prestatu du, eta adierazitako dosifikazioaren araberako denbora errespetatu du.
d) Prestaketak bereizi ditu, geroko aplikazioaren arabera.
e) Prestaketako tenperatura errespetatu du.
f) Nahasketaren ezaugarriak egiaztatu ditu (homogeneotasuna, testura, hezetasuna, etab.).
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g) Tresna egokiak erabili ditu.
h) Oreen prestaketarekin loturik, laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioari buruzko
arauak aplikatu ditu.
i) Prozesuko faseetan autonomiaz aritu da.
3.- Igeltsuzko luzituak eta emokadurak aliritzira hedatzen ditu, eta prozesuan egin ohi diren lanak
azaltzen ditu, paramentu motaren arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Honakoak aukeratu ditu: materialak, lanabesak, tresnak, laguntzarako bitartekoak eta norbera
babesteko ekipamenduak.
b) Laguntzarako bitartekoak eta taldea babestekoak instalatu ditu.
c) Paramentua zuinkatu du, mira bertikalak jarriz ertzetan, izkinetan, irtenguneetan eta baoetan.
d) Aplikatzeko gutxieneko tenperatura errespetatu du, eta euskarriaren hezetasuna egiaztatu,
ingurumeneko baldintzen arabera.
e) Estalduraren gutxieneko lodiera errespetatu du.
f) Egiturako junturak errespetatu ditu.
g) Paramentuen arteko elkarketak egin ditu.
h) Paramentuaren lautasuna egiaztatu du, ezarritako tolerantzien arabera
i) Egindako lanaren neurketa egin du.
j) Egunaren akaberako mantentze-lanak egin ditu, erabilitako ekipamenduetan, eta lan-eremua
garbitu du.
k) Eraikuntzarekin loturik, laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak
aplikatu ditu.
4.- Igeltsuzko luzituak eta emokadurak berdingiden bitartez hedatzen ditu, eta prozesuan egin ohi
diren lanak azaltzen ditu, paramentu motaren eta egoeraren arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Honakoak aukeratu ditu: materialak, lanabesak, tresnak, laguntzarako bitartekoak eta norbera
babesteko ekipamenduak.
b) Laguntzarako bitartekoak eta taldea babestekoak instalatu ditu.
c) Paramentua zuinkatu du mira bertikalak jarriz ertzetan, izkinetan, irtenguneetan eta baoetan,
berdingidak banatuz paramentuaren azaleraren gainean, ezarritako kadentziaren arabera.
d) Kaxei berdingidak aplikatu dizkie, igeltsua eskuz edo jaurtiz aplikatu ondoren.
e) Paramentua zuinkatu du, mira bertikalak jarriz ertzetan, izkinetan, irtenguneetan eta baoetan.
f) Aplikatzeko gutxieneko tenperatura errespetatu du, eta euskarriaren hezetasuna egiaztatu,
ingurumeneko baldintzen arabera.
g) Estalduraren gutxieneko lodiera errespetatu du.
h) Egiturako junturak errespetatu ditu.
i) Paramentuen arteko elkarketak egin ditu.
j) Paramentuaren lautasuna egiaztatu du, ezarritako tolerantzien arabera.
k) Egindako lanaren neurketa egin du.
l) Egunaren akaberako mantentze-lanak egin ditu, erabilitako ekipamenduetan, eta lan-eremua
garbitu du.
m) Eraikuntzarekin loturik, laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak
aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Obra-lekuak egokitzea
Tresnen erabilera eta mantentze-lana: igeltsero-pikotxak, mazoak, hotzeko zizelak, paleta,
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espatula, besteak beste.
Bitarteko lagungarrien muntaketa eta desmuntaketa: aldamioak, astoak, artazi-eskailerak,
besteak beste.
Estali beharreko paramentuen egokitasuna.
Paramentuetan irregulartasun eta patologiak detektatzea.
Paramentuak egokitzeko teknikak: pikatzea, zigilatzea eta sare metalikoa, besteak beste.
Lan-eremuak seinaleztatzea. Behin-behineko obra-elementuak.
Laneko eta ingurumeneko arriskuak.
Segurtasuneko eta osasunerako baldintzak, zamalanetan eta materialen horniduran eta
metaketan.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren zehaztapenak.
Banako eta taldeko prebentzio-neurri eta ekipamenduak.
2.- Igeltsu eta eskaiola oreak prestatzea
Igeltsu eta eskaiola motak: ezaugarriak eta propietateak.
Igeltsuek eta eskaiolek merkataritzan duten itxura. Identifikazioa. Europako markak. Kalitatemarkak eta -zigiluak.
Dosifikazioa interpretatzea. Ehunekoa. Estalduraren erresistentziaren aldakortasuna, jarritako
uraren arabera.
Orearen osagaien kubikatzea zehaztea.
Ontzietan nahasteko teknikak: eskuzkoak eta mekanikoak.
Orea entregatzea: garraioa eta lanaren jarraitutasunerako denborak, bai eta orea erabilgarri
egoteko denborak ere.
Tresnak eta erremintak mantentzea. Lan-eremua garbitzea.
Hondakinak metatzea eta desagerraraztea. Ingurumena babestea.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren zehaztapenak.
Segurtasuna eta osasuna: garraioa, ergonomia eta babesa.
3.- Luzituak eta emokadurak aliritzira hedatzea
Euskarriaren morfologia eta egoera: fabrika motak, egonkortasuna, erresistentzia, porositatea,
estankotasuna eta tenperatura.
Emokadurak eta luzituak: motak, konposizioa, lodiera, azalerako akabera, estekadura eta
lehortzea.
Tresnak eta erremintak. Erabiltzeko prozedurak. Mirak, berdingidak, nibelak eta plomatutakoak.
Erabiltzeko prozedurak.
Materiala horma-atalean ezartzea: eskuz eta jaurtiz.
Horma-atalen eta obra-lekuen arteko jarraitutasunerako teknikak: soberako materiala moztea eta
kentzea, junturak hezetzea.
Instalazioekiko elkarketak. Junturak eta haien tratamendua.
Gainazaleko akabera eta perdoiak.
Egikaritutako azalera neurtzea.
Lanabesak, erremintak eta bitarteko osagarriak mantentzea.
Hondakinak metatzea eta desagerraraztea. Ingurumena babestea.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren zehaztapenak.
Azalerak eta horiek neurtzeko irizpideak zehaztea.
Segurtasunerako ekipamenduak: banakakoak eta taldekakoak.
4.- Luzituak eta emokadurak berdingidekin hedatzea
Euskarriaren morfologia eta egoera: fabrika motak, egonkortasuna, erresistentzia, porositatea,
estankotasuna eta tenperatura.
Mirak, berdingidak, nibelak eta plomatutakoak.
Erabiltzeko, jartzeko eta kentzeko prozedurak.
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Tresnak eta erremintak. Motak. Erabiltzeko teknikak.
Materiala horma-atalean ezartzea: eskuz eta jaurtiz.
Kaxei berdingida aplikatzea.
Profileria ezkutua ertzetan.
Jarraitutasun teknikak: horma-atalak eta obra-lekuak.
Junturak eta haien tratamendua.
Akaberen azaleko akatsak: detektatzea, identifikatzea eta konpontzea.
Lanabesak, erremintak eta bitarteko osagarriak mantentzea.
Hondakinak metatzea eta desagerraraztea. Ingurumena babestea.
Egikaritutako zeregina neurtzea. Neurtzeko irizpideak.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren zehaztapenak.
Segurtasunerako ekipamenduak: banakakoak eta taldekakoak.
Lanbide-jarduketako lege-eremuak. Eraikuntza sektoreko hitzarmen orokorra.
Lanbide-modulua: Sabai aizunak
Kodea: 3084
Kurtsoa: 2
Iraupena: 96 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Sabai aizun jarraituak jartzen ditu, eta erlazioak egiten ditu batetik materialen eta gauzatzetekniken eta bestetik euskarriaren ezaugarrien eta euskarri motaren artean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Sabai aizun jarraituen ezaugarriak eta eraikuntzarako aplikazioak deskribatu ditu.
b) Sabai aizunak ezartzeko eragiketak deskribatu ditu, euskarri-sistemaren arabera.
c) Tresnak eta bitarteko lagungarriak aukeratu ditu, egin beharreko lanaren arabera.
d) Bitarteko lagungarriak eta taldekako babeserako bitartekoak muntatu ditu.
e) Materiala metatu eta banatu du, aurreikusitako lan zamaren arabera.
f) Zuinketarako mailak trazatu ditu.
g) Ainguratze puntuak banatu ditu, jasotako zehaztapenen arabera.
h) Egiaztatu du forjaketaren beheko aldeko eta zorurako altuerak bat datozela ezarritako
neurriekin.
i) Piezak moztu ditu, ahalik eta material gutxiena galduz alferrik.
j) Gidatarako eta euskarritarako berdingidak nibelatu ditu.
k) Eskaiolazko sabai aizun jarraituak jartzean, perimetroko junturak errespetatu ditu.
l) Egindako lanaren neurketa egin du.
m) Erlazionatutako lanak baloratu ditu, eskuko bitartekoak edo bitarteko informatiko errazak
erabiliz.
n) Lan-eremua ordenatuta, garbi eta seguru mantendu du.
ñ) Eraikuntzarekin loturik, laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak
aplikatu ditu.
2.- Plakazko sabai aizunak jartzen ditu, eta erlazioak egiten ditu batetik materialen eta gauzatzetekniken eta bestetik euskarriaren ezaugarrien eta euskarri motaren artean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Plakazko sabai aizunen ezaugarriak eta eraikuntzarako aplikazioak deskribatu ditu.
b) Lanabesak, erremintak, eusteko sistema eta bitarteko lagungarriak aukeratu ditu, egin
beharreko lanaren arabera.
c) Tresnak eta bitarteko lagungarriak aukeratu ditu, egin beharreko lanaren arabera.
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d) Bitarteko lagungarriak eta taldekako babeserako bitartekoak muntatu ditu.
e) Materiala metatu eta banatu du, aurreikusitako lan zamaren arabera.
f) Zuinketarako mailak trazatu ditu.
g) Ainguratze puntuak banatu ditu, aurreikusitako euste-sistemaren arabera.
h) Egiaztatu du forjaketaren beheko aldeko eta zorurako altuerak bat datozela ezarritako
neurriekin.
i) Aurreikusitako diseinuaren arabera moztu ditu piezak.
j) Profilak moztu ditu (lehen eta bigarren mailakoak) ahalik eta material gutxien galduz alferrik.
k) Gidatarako eta euskarritarako berdingidak ezarri ditu, behar bezala nibelatuak, egin beharreko
sabai faltsua lerrokatzeko.
l) Diseinuaren banaketa modularra errespetatu du, instalazioetako elementu integratuei
dagokienez.
m) Egindako lanaren neurketa egin du.
n) Erlazionatutako lanak baloratu ditu, eskuko bitartekoak edo bitarteko informatiko errazak
erabiliz.
ñ) Plaken, esekiduren eta profilen hondarrak kendu ditu, segurtasun-baldintzak eta ingurumena
errespetatzekoak betez.
o) Eraikuntzarekin loturik, laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak
aplikatu ditu.
3.- Moldurak eta bestelako apainketa-elementuak jartzen ditu, elkarren artean erlazionatuz batetik
materialak eta gauzatze-teknikak eta bestetik aurreikusitako euskarriaren ezaugarriak eta akabera
funtzionalaren eta estetikoaren ezaugarriak.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Moldurak jartzeko lanak eta barne dekorazioko aplikazioak deskribatu ditu.
b) Mugikortasunari eta segurtasunari dagokienez lan-eremuak zer baldintza bete behar dituen
ezarri du.
c) Lanabesak, erremintak, eusteko sistema eta bitarteko lagungarriak aukeratu ditu, egin
beharreko lanaren arabera.
d) Egiaztatu du euskarriak badituela behar diren hezetasun eta garbitasun baldintzak.
e) Bitarteko lagungarriak eta taldekako babeserako bitartekoak muntatu ditu.
f) Materiala metatu eta banatu du, aurreikusitako lan zamaren arabera.
g) Zuinketa mailak trazatu ditu, honako hauek bermatuz: lerrokadura, horizontaltasuna, eta
jarritako elementuak zentraturik egotea.
h) Finkatze- edo ainguratze-puntuak banatu ditu, horrela molduren, apainduren eta gisa horretako
instalazioen egonkortasuna bermatzeko.
i) Aurreikusitako diseinuaren arabera jarri ditu piezak (moldurak, beira-zumitzak, zurburuak,
arrosarioak, girlandak eta floroiak, besteak beste).
j) Materiala ahalik eta gutxien alferrik galduz moztu ditu piezak.
k) Molduren kokaleku eta izaeren araberako itsasgarri edo ainguratze egokiak erabili ditu,
fabrikatzaileak zehaztutako jarraibideen arabera.
l) Junturak eskaiola orearekin errepasatu ditu, jarritako elementuaren jarraitutasuna lortzeko.
m) Egindako lanaren neurketa egin du.
n) Erlazionatutako lanak baloratu ditu, eskuko bitartekoak edo bitarteko informatiko errazak
erabiliz.
ñ) Molduren eta ainguratzeen hondarrak kendu ditu, segurtasun-jarraibideak eta ingurumena
errespetatzekoak betez.
o) Eraikuntzarekin loturik, laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak
aplikatu ditu.
4.- Sabai aizunak eta moldurak jartzeko aurrekontuak egiten ditu, materialen eta baliabideen
kostua identifikatuz, baita prozesuaren zailtasunak ikusiz ere.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Obraren elementuak eta dokumentazio grafikoa erlazionatu ditu.
b) Oinarrizko neurketako bitartekoak erabili ditu.
c) Egin beharreko zaharberritzearen neurriak hartu ditu.
d) Jarduketarako behar diren materialak zein diren finkatu du.
e) Hondakinen gutxi gorabeherako kubikazioa kalkulatu du.
f) Behar den materialaren kantitatea eta prezioa kalkulatu ditu.
g) Jarduketak eskatzen duen denbora kalkulatu du.
h) Horretarako zailtasunak adierazi ditu.
i) Lehendik diren instalazioak desmuntatzeko kostua baloratu du.
j) Fakturak egin ditu, aurrekontuaren arabera, eta egon litezkeen desbideratzeak justifikatu,
betiere betebehar legalak betez.
k) Aurrekontua egiteko oinarrizko aplikazio informatikoak erabili ditu.
B) Edukiak:
1.- Sabai aizun jarraituak jartzea:
Lanabesak, erremintak eta bitarteko lagungarriak: motak, ezaugarriak, mantentzea eta erabilera.
Materialak: ezaugarriak, motak eta propietateak.
Zuinketak: metodoak, nibelatzea eta trazadura.
Eskaiola plakak jartzea. Ainguratzeko sistemak. Mozketak eta inglete-lanak: metodoak eta
aplikazioak.
Plantxen junturak errepasatzea: prozedura eta aplikazioa. Perimetroko junturak: eginkizunak,
motak eta gauzatzea.
Sabai aizun jarraituen patologiak, jartzearen zioz.
Planoak interpretatzea: eskalak, oinplanoak eta sekzioak.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren zehaztapenak.
Banako eta taldeko prebentzio-neurri eta ekipamenduak.
2.- Plakazko sabai aizunak jartzea
Lanabesak, erremintak eta bitarteko lagungarriak: motak, ezaugarriak, erabilera eta
kontserbazioa.
Plaka motak: ezaugarriak, morfologia, propietateak.
Zuinketak: metodoak, nibelatzea eta trazadura.
Profileria motak: agerikoa, erdi ezkutua eta ezkutua.
Eusteko egitura: lehen mailakoa, lehen eta bigarren mailakoa. Esekitze motak: eusteko egitura,
forjatua.
Plakak eta profilak moztea eta horien inglete-lanak egitea: metodoak eta aplikazioa.
Modulazioa eta instalazio integratuak.
Perimetroko junturak: eginkizunak, motak eta gauzatzea.
Plakazko sabai aizunen patologiak, jartzearen zioz.
Planoak interpretatzea: eskalak, oinplanoak eta sekzioak.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren zehaztapenak.
Banako eta taldeko prebentzio-neurri eta ekipamenduak.
3.- Moldurak eta beste apaindura batzuk jartzea
Lanabesak, erremintak eta bitarteko lagungarriak: motak, ezaugarriak, erabilera eta mantentzelana.
Materialak: ezaugarriak, motak eta propietateak.
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Zuinketak: metodoak, nibelatzea, trazadura.
Moldura zuzenak jartzea: moldurak, beira-zumitzak.
Ainguratu eta finkatzeko sistemak.
Moldura kurbatuak: kordoiak, arrosarioak. Ainguratu eta finkatzeko sistemak.
Girlandak eta plafoiak jartzea. Ainguratu eta finkatzeko sistemak.
Mozketak eta inglete-lanak: metodoak eta aplikazioak.
Molduretan eta apaindura elementuetan junturak errepasatzea: prozedura eta aplikazioa.
Molduren eta apaindura elementuen patologiak, jartzearen zioz.
Planoak interpretatzea: eskalak, distantziak, oinplanoak eta sekzioak.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren zehaztapenak.
Banako eta taldeko prebentzio-neurri eta ekipamenduak.
4.- Sabai aizunak jartzeko lanen balorazioa
Materialak eta lanak zehaztea sabai faltsuak jartzearekin lotutako baldintzen agirian.
Lanen neurketa. Obrako neurketa. Plano gaineko neurketa. Neurketa-irizpideak aplikatzea.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako zehaztapenen eskakizunak.
Lanak partidatan bereiztea.
Materialak, soldatak eta bitarteko osagarriak baloratzea.
Aurrekontuak egitea. Eskuzko kalkulu prozedurak erabiltzea. Aplikazio informatikoak.
Lanbide-modulua: Pintura eta papereztatzea
Kodea: 3085
Kurtsoa: 2
Iraupena: 120 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Inprimazioak aplikatzen ditu paramentuetan eta beste azalera batzuetan, eta erlazioak egiten
ditu batetik materialen eta gauzatze-tekniken eta bestetik euskarriaren ezaugarrien eta akabera
motaren artean.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Euskarrien ezaugarriak deskribatu ditu.
b) Tresnak eta bitarteko lagungarriak aukeratu ditu, egin beharreko lanaren arabera.
c) Bitarteko lagungarriak eta taldekako babeserako bitartekoak muntatu ditu.
d) Materialak hautatu ditu jasotako jarraibideen arabera.
e) Aurreikusitako akaberaren arabera egokitu du euskarria.
f) Babeserako bitartekoak erabili ditu, hautsik ez askatzeko.
g) Ezarritako pintura aplikatzeko edo papereztatze prozesuaren aurreko inprimazio-lanak egin

h) Inprimazioaren kalitatea egiaztatu du ikusiz edo ukituz.
i) Akatsak konpontzeko teknikak aplikatu ditu.
j) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren zehaztapenak
aplikatu ditu.
k) Lan-eremua ordenatuta, garbi eta seguru mantendu du.
2.- Barneko paramentuak kola-pinturarekin margotzen ditu, behar diren lanak deskribatzen ditu
eta egokiak diren teknikak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kola-pinturaren ezaugarriak eta haren aplikazioak deskribatu ditu
b) Behar diren baliabideak aukeratu ditu (tresnak, bitarteko lagungarriak, materialak,
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errendimendua, etab.).
c) Fabrikatzailearen jarraibideak betez prestatu eta kontserbatu ditu nahasketak (tenperatura,
hezetasuna, dosifikatzea, etab.).
d) Aplikatzerakoan, kolorea doitu du.
e) Eskatutako loditasunarekin lortu du nahasketa.
f) Hala egokitu denean, euskarriaren gainazalean hondoko eskualdia aplikatu du, beharrezkoa
den kalitateaz.
g) Lehortzeko denborak errespetatu ditu.
h) Gainerako eskualdiak teknika egokiarekin aplikatu ditu (brotxa, arrabola edo pistola),
euskarriaren ezaugarriak kontuan hartuz.
i) Egiaztatu du pintatutako paramentuek zehaztutako kolore-ezaugarriak dituztela.
j) Pintatutako paramentuek lerradurarik, pitzadurarik, altxaturik edo poltsarik ez dutela eta
uniformetasuna dutela egiaztatu du.
k) Egindako lanaren neurketa egin du.
l) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren zehaztapenak
aplikatu ditu.
m) Erlazionatutako lanak baloratu ditu, eskuko bitartekoak edo bitarteko informatiko errazak
erabiliz.
3.- Azalerak pintura plastikoarekin margotzen ditu, behar diren lanak deskribatzen ditu eta
egokiak diren teknikak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pintura plastikoaren ezaugarriak eta haren aplikazioak deskribatu ditu.
b) Behar diren baliabideak aukeratu ditu (lanabesak, erremintak, bitarteko lagungarriak,
materialak, etab.).
c) Fabrikatzailearen jarraibideak betez prestatu eta kontserbatu ditu nahasketak (tenperatura,
hezetasuna, dosifikatzea, errendimendua, etab.).
d) Aplikatzerakoan, kolorea doitu du.
e) Eskatutako loditasunarekin lortu du nahasketa.
f) Hala egokitu denean, euskarriaren gainazalean hondoko eskualdia aplikatu du, beharrezkoa
den kalitateaz.
g) Lehortzeko denborak errespetatu ditu.
h) Gainerako eskualdiak teknika egokiarekin aplikatu ditu (brotxa, arrabola edo pistola),
euskarriaren ezaugarriak kontuan hartuz.
i) Egiaztatu du pintatutako paramentuek zehaztutako kolore-ezaugarriak dituztela.
j) Pintatutako paramentuek lerradurarik, pitzadurarik, altxaturik edo poltsarik ez dutela eta
uniformetasuna dutela egiaztatu du.
k) Egindako lanaren neurketa egin du.
l) Erlazionatutako lanak baloratu ditu, eskuko bitartekoak edo bitarteko informatiko errazak
erabiliz.
m) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren zehaztapenak
aplikatu ditu.
4.- Goi-mailako dekorazioko pintura-teknikak aplikatzen ditu, eta patinak eta lausodurak,
tanponatuak, zerrendak eta bestelako apaindurak lortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Goi-mailako dekorazioko pintura egin du agregakinezko eta flokuluzko karga eta pigmentazioak
eta bestelakoak erabiliz, ahal dela akabera-geruzaren gainean paleta edo espatulak erabiliz
aplikatzeko, paramentu edo azalera bertikal baten gainean.
b) Produktuen fitxa teknikoak eta lanen norainokoari buruz egokiak diren argibideak identifikatu
ditu.
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c) Lanak egiteko beharrezkoak diren erremintak eta lanabesak hautatu ditu.
d) Euskarriaren eta pinturaren baldintzek beharrezkoa den kalitatea lortu arte prestaketa eta
aplikazioa egiteko aukera ematen dutela egiaztatu edo baieztatu du.
e) Inprimazioak eta pinturak aplikatu ditu, eskatutako errendimendu eta kalitatearekin.
f) Lortutako akaberaren kalitatea berrikusi du.
g) Erabilitako ekipamenduei lanaldi-amaierako mantentze-eragiketak aplikatu dizkie.
h) Lausodura egin du, eta horretarako, akabera-geruzarako, aurretiazko geruzenak ez diren
lanabesak erabili ditu.
i) Tanponatua aplikatu du, eta zerrenda egin du txantiloia erabiliz, paramentu edo azalera bertikal
baten gainean; horretarako, txantiloiaren posizioa doitu du lan-eremuaren goiko aldearen arabera, eta
tanponatua gainerako eremuaren arabera doitu du, kokapen simetrikoaz.
5.- Barneko paramentuak papereztatzen ditu; behar diren lanak deskribatzen dit,u eta egokiak
diren teknikak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materialaren beharrizanak aurreikusi ditu, barnean direla hausturen edo hondakinen ziozko
gehigarriak.
b) Behar diren baliabideak aukeratu ditu (lanabesak, erremintak, bitarteko lagungarriak,
materialak, etab.).
c) Paramentua markatu du, zerrenden bertikaltasuna eta kokapena zehazturik.
d) Ezaugarri geometriko bereziak dituzten elementuak papereztatzeari konponbidea eman dio.
e) Itsasgarria behar diren proportzioekin prestatu du.
f) Paramentuaren altueraren eta ezaugarri geometriko berezien arabera moztu ditu paper
zerrendak.
g) Paperari eta paramentuari behar den itsasgarri kantitatea jarri die, euskarriaren izaera kontuan
harturik.
h) Paper zerrenden bertikaltasuna egiaztatu du.
i) Egiaztatu du ez dagoela hausturarik, tolesdurarik ez aire poltsarik.
j) Zerrenden arteko lotura egiaztatu du, baita papereko marrazkiak bat datozela ere.
k) Egindako lanaren neurketa egin du.
l) Erlazionatutako lanak baloratu ditu, eskuko bitartekoak edo bitarteko informatiko errazak
erabiliz.
m) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren zehaztapenak
aplikatu ditu.
6.- Margotzeko eta papereztatzeko aurrekontuak egiten ditu, materialen eta baliabideen kostua
identifikatuz, baita prozesuaren zailtasunak ikusiz ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Obraren elementuak eta dokumentazio grafikoa erlazionatu ditu.
b) Oinarrizko neurketako bitartekoak erabili ditu.
c) Egin beharreko zaharberritzearen neurriak hartu ditu.
d) Jarduketarako behar diren materialak zein diren finkatu du.
e) Hondakinen gutxi gorabeherako kubikazioa kalkulatu du.
f) Behar den materialaren kantitatea eta prezioa kalkulatu ditu.
g) Jarduketak eskatzen duen denbora kalkulatu du.
h) Horretarako zailtasunak adierazi ditu.
i) Lehendik diren instalazioak desmuntatzeko kostua baloratu du.
j) Fakturak egin ditu, aurrekontuaren arabera, eta egon litezkeen desbideratzeak justifikatu,
betiere betebehar legalak betez.
k) Aurrekontua egiteko oinarrizko aplikazio informatikoak erabili ditu.
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B) Edukiak:
1.- Inprimazioen aplikazioa
Lanabesak, erremintak eta bitarteko lagungarriak: motak, ezaugarriak, mantentzea eta erabilera.
Igeltsuzko, zementuzko eta igeltserotzako paramentuen ezaugarria eta propietateak.
Paramentuen oinarrizko patologia: detektatzea, identifikatzea eta tratatzea.
Paramentuak egokitzeko teknikak: garbitzea, desugertzea, arraspatzea, zigilatzea eta sare
metalikoa, besteak beste.
Paramentuen gaineko inprimazioak: igeltsuak, pinturak, kartoi-igeltsuak. Zuraren gaineko
inprimazioak: adabegiak. Mikroorganismoak, intsektuak, koloregalduak eta geruzak. Jarduteko
prozedurak.
Euskarri metalikoen gaineko inprimazioak: oxidoak, pinturak eta koipeak. Lan-metodoak.
Behin-behineko obra-elementuak. Lan-eremuak seinaleztatzea. Laneko eta ingurumeneko
arriskuak.
Materialez hornitzea eta materialak deskargatzea eta metatzea.
Banako eta taldeko prebentzio-neurri eta ekipamenduak.
2.- Kola-pintura aplikatzea
Kola pinturaren osaera eta propietateak. Aplikatzeko eremuak. Fabrikatzailearen jarraibideak.
Lanabesak, erremintak eta bitarteko lagungarriak: motak, ezaugarriak, erabilera eta
kontserbazioa.
Produktuaren kalitatea. Europako markak, kalitate zigilu eta agiriak. Kolorea. Kolore-zerrenda.
Akaberako kolorea. Argia.
Nahasketak aztertzea. Errendimenduak. Koloreak.
Kolore-nahasteak egitea: prozedurak eta denborazkotasuna. Pintura-laginak egikaritzea:
kokalekua, kopurua eta neurriak. Soslaiak babestea: babestu beharreko elementuak eta babesteko
bitartekoak eta teknikak.
Kola-pintura leuna aplikatzea: brotxa, arrabola eta pistola. Kola-pintura pikatua aplikatzea:
arrabola
Kola-pintura tantaka: oreak eta jaurtitzeko tresnak. Kola-pintura pikatua aplikatzea: pistola.
Tantakako kola pinturaren akaberak: tanta fina, lodia, zapaldua eta marratua. Kola-pinturako lan
hauek baloratzea.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren zehaztapenak.
Segurtasuna eta osasuna: garraioa, ergonomia eta babesa.
3.- Pintura plastikoa aplikatzea
Pintura plastikoaren osaera eta propietateak. Aplikazioa. Fabrikatzailearen jarraibideak.
Produktuaren kalitatea. Europako markak. Kalitate-markak eta -zigiluak. Lanabesak, erremintak
eta bitarteko lagungarriak: motak, ezaugarriak, mantentzea eta erabilera.
Nahasketen osaera eta azterketa. Errendimenduak. Proportzioak. Koloreak. Kolore-nahasteak:
prozedurak eta denborazkotasuna.
Pintura-laginak egikaritzea: kokalekua, kopurua eta neurriak.
Soslaiak babestea: babestu beharreko elementuak eta babesteko bitartekoak eta teknikak.
Brotxa bidez aplikatzea: brotxa motak, errendimendua, arrastoa.
Arrabola bidez aplikatzea: arrabola motak, akaberak, paramentuen elkarketak, arrastoa.
Pistola bidez aplikatzea: brotxa motak, errendimenduak, lodierak, arrastoa.
Pintura plastiko leuna aplikatzea: brotxa, arrabola eta pistola. Pintura plastiko pikatua aplikatzea.
Arrabola eta eskuila.
Tantakako pintura plastikoa aplikatzea: tanta fina, lodia, zapaldua eta marratua. Akaberak.
Akabera-teknikak: drapeatua, esponja, zerrendak.
Pintura plastikoko lanak baloratzea.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren zehaztapenak.
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Segurtasuna eta osasuna: garraioa, ergonomia, banakako eta taldeko babesa.
4.- Goi-mailako dekorazioko akaberak aplikatzeko teknikak
Pintura motak akaberaren arabera: lausodurak. Patinak. Txantiloiz eta tanpoiz pintatzea.
Euskarriaren tratamenduak.
Pintura mota egokitzea: ingurumen-baldintzak aplikatzean eta lehortzean.
Euskarriaren ezaugarriak. Erabilera, eta aplikatzeko modua. Akaberako efektuak hautatzea.
Aplikatzeko nahasketen baldintzak: koloreak hautatzea. Dosifikatzea. Tonuaren doikuntzak.
Diluzioa.
Geruzak aplikatzeko baldintzak: erabili beharreko erreminta eta lanabesak. Errendimendua.
Lanaldien eta errepasoen arteko jarraitasuna.
Txantiloiz eta tanpoiz egikaritzeko baldintzak: zuinkatzea. Txantiloiak finkatzea. Geruza kopurua.
Babeseko azken geruza.
Ondorengo egiaztapenak: tonu-, egitura- eta lodiera-erregulartasuna.
Goi-mailako dekorazioko pinturan akaberak egiteko tresneria: motak eta eginkizunak (hautatzea,
egiaztatzea eta maneiatzea).
Arriskuen prebentzioa goi-mailako dekorazioko pintura-lanetan: laneko arriskuak. Berariazko
prebentzio-teknikak. Norbera babesteko ekipamenduak. Taldeko babes-bitartekoak. Kokapena,
erabilera eta mantentze-lanak. Ingurumen-arriskuak.
5.- Papereztatzea
Papereztatzearen espazio-dimentsioa. Lerro horizontalak edo bertikalak. Leuna eta erliebea.
Marrazkiaren tamaina. Ehunean egindako akabera.
Sabaiak eta hormak.
Paper motak: estaltzekoa, arruntak, gofratuak, binilikoak, polietilenozkoak, ehunezko eta
landarezko akaberak, akabera mineralak, metalikoak eta bereziak.
Produktuaren kalitatea. Europako markak. Kalitate-markak eta -zigiluak.
Lanabesak, erremintak eta bitarteko lagungarriak: motak, ezaugarriak, erabilera eta mantentzelana.
Zuinketak: pieza osoak eta zatizkoak, puntu bereziak.
Euskarria prestatzea: lehendik dauden pintura edo paperak kentzea, akatsak, masilla jartzea,
lixatzea, zigilatzea.
Itsasgarria prestatzea: nahasketa, proportzioa, tratamendua, behar den denboraz uztea.
Euskarrietan eta paperetan itsasgarriak aplikatzea: kolatzeko mahaia, papera jartzea, itsasgarria
hedatzea.
Soslaiak babestea: markoak, zokaloa, entxufeak eta etengailuak.
Ohiko papereztatzea, binilozkoa eta ehun akabera duena: bilkari kopurua, bustitzea, zerrenden
norabidea eta bertikaltasunak, elkarketak eta elkarguneen altuerak, junturak.
Elkarketak eta puntu bereziak egikaritzea: izkinak, txokoak, ateak, leihoak, erradiadoreak, kutxak,
entxufeak eta etengailu elektrikoak.
Papereztatze-lanak baloratzea. Neurketak. Aurrekontuak.
Segurtasuna eta osasuna: garraioa, biltegiratzea, bitarteko osagarriak. Segurtasunerako
ekipamenduak: banakakoak eta taldekakoak.
6.- Pintura- eta papereztatze-lanak baloratzea
Materialak eta lanak zehaztea sabai faltsuak jartzearekin lotutako baldintzen agirian,
paramentuetako pintura- eta papereztatze-lanak aplikatzeari dagokionez.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako zehaztapenak aplikatzea. Eskatzen diren
bitartekoak.
Lanen neurketa. Obrako neurketa. Plano gaineko neurketa. Neurketa-irizpideak aplikatzea.
Lanak partidatan bereiztea. Materialak, soldatak eta bitarteko osagarriak baloratzea.
Aurrekontuak egitea. Eskuzko kalkulu prozedurak erabiltzea. Aplikazio informatikoak.
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Lanbide-modulua: Eraikinen eraberritzea eta oinarrizko mantentze-lana
Kodea: 3086
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 165 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Aurrekontuak egiten ditu, materialen eta baliabideen kostua identifikatuz, baita prozesuaren
zailtasunak ikusiz ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Obraren elementuak eta dokumentazio grafikoa erlazionatu ditu.
b) Oinarrizko neurketako bitartekoak erabili ditu.
c) Egin beharreko zaharberritzearen neurriak hartu ditu.
d) Jarduketarako behar diren materialak zein diren finkatu du.
e) Hondakinen gutxi gorabeherako kubikazioa kalkulatu du.
f) Behar den materialaren kantitatea eta prezioa kalkulatu ditu.
g) Jarduketak eskatzen duen denbora kalkulatu du.
h) Horretarako zailtasunak adierazi ditu.
i) Lehendik diren instalazioak desmuntatzeko kostua baloratu du.
j) Fakturak egin ditu, aurrekontuaren arabera, eta egon litezkeen desbideratzeak justifikatu,
betiere betebehar legalak betez.
k) Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako zehaztapenen eskakizunak baloratu ditu.
l) Aurrekontua egiteko oinarrizko aplikazio informatikoak erabili ditu.
2.- Eraberritzeko obra-lekuak egokitzen ditu, eta horretarako honako hauek identifikatzen ditu:
tresnak, pilatzeko baldintzak, materialak, bitarteko lagungarrien antolaketa eta materialak garraiatzeko
denborak.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lan-eremuak identifikatu ditu.
b) Metatzeko eta isurtzeko lekuak identifikatu ditu.
c) Obra-lekuari dagokion zona garbitu du.
d) Hondakin mota desberdinak identifikatu eta bereiz jarri ditu.
e) Hondakin mota desberdinak era kontrolatuan bota ditu.
f) Egiaztatu du aurreikusitako neurrira egokitzen direla obra-lekuak.
g) Egin beharreko lanen irismena zehaztu du.
h) Lan-eremutik oztopoak kendu ditu.
i) Laneko arriskuak ebaluatu ditu, baita arrisku horiei aurrea hartzeko neurriak ere.
j) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren zehaztapenak
aplikatu ditu.
3.- Paramentuak saneatzen ditu, eta horretarako lanen segida eta horien tipologia erlazionatzen
ditu, eta behar diren teknikak aplikatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Paramentuen ohiko akatsen ezaugarriak identifikatu ditu (hezetasunak, pitzadurak, arrakalak,
etab.).
b) Jarduketarako beharrezko materiala hautatu du.
c) Eremua markatu du eta behar den materiala uniformeki banatu du.
d) Horniduretarako instalazioak errespetatu ditu.
e) Dauden egiturak errespetatu ditu.
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ditu.

f) Fabrikak, sabaiak eta zoruak erregularizatu ditu.
g) Neurtzeko eta nibelatzeko oinarrizko ekipamenduak erabili ditu.
h) Ainguratzeko edo eusteko grapak eta bendak jarri ditu.
i) Egituran aurkitutako materialen erresistentziari buruzko zalantzen gaineko kontsultak egin ditu.
j) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz zerrendatutako arauak aplikatu
k) Egindako lanaren erantzukizuna beren gain hartu du.

4.- Paramentuak margotzen ditu, erabili beharreko euskarri mota eta gauzatzeko teknikak
erlazionatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egiaztatu du ea euskarria egokia den pinturarako edo inprimaziorako.
b) Euskarria finkatzeko behar den denbora errespetatu du.
c) Euskarriaren aldez aurreko prestaketak deskribatu ditu.
d) Inprimazio motak identifikatu ditu.
e) Euskarri motarako egokiak diren pintura motak identifikatu ditu.
f) Egiaztatu du hezetasun maila eta tenperatura egokiak direla jarduketa-eremuan.
g) Aurkitutako elementu metalikoak tratatu ditu.
h) Lehorketa mota batzuetarako eta besteetarako denborak errespetatu ditu.
i) Pintura eskualdiak teknika egokiarekin aplikatu ditu, euskarriaren ezaugarriak kontuan hartuta.
j) Zurezko elementuak bernizen bidez tratatu ditu.
k) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren zehaztapenak
aplikatu ditu.
l) Laneko arriskuen prebentziorako eta babeserako ekipamenduak erabili ditu.
m) Egiaztatu du pintatutako paramentuek zehaztutako kolore-ezaugarriak dituztela.
B) Edukiak:
1.- Eraberritze-obra txikien aurrekontuak egitea
Obra motak, ezaugarriak.
Neurtzea: flexometroa, neurketa zinta, nibela, etab.
Materialak eta soberan geldituko den material kantitatea kalkulatzea.
Hondakinen kubikatzearen oinarrizko kalkulua.
Entregatzeko epeak, ordainbidea eta kalitateak. Mozkin marjina.
Aurrekontuak egitea, aplikazio informatikoak erabilita.
Errealitatearen oinarrizko irudikapen grafikoa. Diseinua eta krokisa.
Ekoizpenerako jarraibide teknikoak.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren zehaztapenak.
Eskatzen diren bitartekoak. Erabiltzeko baldintzak.
2.- Eraberritzeetan obra-lekuak egokitzea
Erabiltzen diren makinen, lanabesen eta osagarrien motak.
Makinen, lanabesen eta osagarrien makinen funtzioak ekoizpen-prozesuan. Makinak, lanabesak
eta osagarriak erabiltzeko prozedurak.
Segurtasun-irizpideak eta baldintzak ekoizpen-prozesuan.
Makinen atal suntsikorrak eta atal doigarriak.
Makinak doitzeko eragiketak: ebakigailuaren arkuak aldatzea.
Lehen mailako mantentze-eragiketak.
Makinak garbitzeko ekipamendu eta osagarriak. Ohiko matxurak.
Segurtasun-arauak. Laneko arriskuak prebenitzea.
Material batzuk eta besteak ebakitzeko teknika eta prozedurak.
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Norbera babesteko ekipamenduak.
Laneko arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren arauak.
Aplikatu beharreko udal arauak.
3.- Paramentuak saneatzea
Eskuko erremintak erabiltzea: paletak, zizela, mazoa, oraska, plomua, etab.
Oinarrizko neurketa eta nibelazio ekipamenduak erabiltzeko teknikak eta prozedurak.
Grapak eta benda elastikoak jartzeko teknikak. Eskaiolazko lekukoak jartzeko teknikak. Pikatzea,
paretetan, zoruetan eta sabaietan.
Hondakinak gaika desagerraraztea.
Gainazalen eta aplikatu beharreko produktuaren egoera. Akatsak zuzentzea.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren zehaztapenak.
4.- Oinarrizko pintura eraberritze-obretan
Pinturako oinarrizko materiala erabiltzea: brotxak, arrabolak, ontziak, pertikak, espatulak,
lixagailuak, etab.
Bitarteko lagungarriak jartzea: astoak, eskailerak, panelak, etab.
Paramentuak prestatzeko oinarrizko teknikak, masillak erabiltzea. Desugertzaileak eta gehigarriak
erabiltzeko oinarrizko teknikak.
Euskarri metalikoak lixatzeko oinarrizko teknikak.
Zura bernizatzeko oinarrizko teknikak.
Pintatu behar ez diren beste elementu batzuk babesteko teknikak: babes zintak, zinta
itsasgarriak, etab.
Laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren zehaztapenak.
Lanbide-modulua: Kanpo-zoladurako eta urbanizazioko lanak
Kodea: 3087
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Zolatze-lanetarako oinarriak prestatzen ditu, hedatze- eta nibelatze-lanak eginez.
Ebaluazio-irizpideak:

du.

a) Egiaztatu du aurreikusitako neurrira egokitzen direla obra-elementuak.
b) Jarduketa-multzoko materialak eta beste osagai batzuk identifikatu ditu.
c) Putzu eta kutxetetarako baoak errespetatu ditu.
d) Lurra zapaldu du, lur motaren arabera.
e) Oinarriak nibelatu ditu.
f) Nibelatze-geruzarako edo euskarri den geruzarako zer agregakin kantitate behar den kalkulatu

g) Hormigoi kantitatea kalkulatu du.
h) Zolatzeko behar den material kantitatea kalkulatu du.
i) Hausturetan edo ebakinetan alferrik galdutako materialaren ehunekoa kontuan hartu du.
j) Lana egiteko gutxi gorabehera zenbat denbora behar den kalkulatu du.
k) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren zehaztapenak
aplikatu ditu.

2.- Putzu, kutxeta eta txorko txikiak egiten ditu, kontuan hartuta zer ezaugarri dituzten eta
instalazioek zer behar duten, eta instalazioen arteko loturei akabera egokia ematen die.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Lan motaren arabera aukeratu du materiala.
b) Jarduketa-eremuak zuinkatu ditu, gainbegiratupean.
c) Lan-eremua seinaleztatu du.
d) Kontuan hartu du materialaren pilatzeak eta banaketak ez duela obraren garapena oztopatzen.
e) Zolatetako eta oinarrietako hormigoia zabaldu, trinkotu eta nibelatu du.
f) Kutxetetako hormak egin ditu, ezarritako tipologiaren arabera.
g) Putzu eta kutxetetako hormatxoak zarpiatu ditu, barneko neurriak errespetatuz.
h) Kutxetetako hondoak zehaztu edo modelatu ditu, behar izanez gero ura husteko moduan.
i) Zuinketarekin bat ezarri ditu zintarriak eta txorkoak.
j) Erregistro tapak jartzeko behar diren markoak hartu ditu.
k) Txorko, putzu eta kutxeten apaindura-piezak eta tapak jarri ditu
l) Elementu osagarriak eta apaingarriak jarri ditu, amaierako diseinuaren arabera.
m) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren zehaztapenak
aplikatu ditu.
n) Lanetan bat-batean sortutako gorabeherak ebatzi ditu.
3.- Zangak egiten ditu zerbitzuen sareen kanalizazioetarako, eta kontuan hartzen du zer hornidura
edo hustubide sare diren.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kanalizazioaren lan-eremua seinaleztatu du.
b) Zangak egiteko baliabideak eta tresnak aukeratu ditu.
c) Kontuan hartu du beste instalazio batzuk dauden.
d) Zangak eskuzko bitartekoekin edo mekanikoki ireki ditu.
e) Zanga irekitzean sortutako hondarrak kendu ditu.
f) Zangen zabalera errespetatu du.
g) Zangako zorua eta paretak zehaztu ditu, kanalizazio mota kontuan harturik.
h) Zangaren sakonera egiaztatu du, ezarritako nibelazioaren arabera.
i) Aldez aurretik exijitutako maldarekin egin ditu instalazioak.
j) Norbera babesteko ekipamenduak erabili ditu.
k) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren zehaztapenak
aplikatu ditu.
4.- Kanpoaldeko zoladurak egiten ditu piezekin, nibelaziorako baldintzak identifikatzen ditu eta
egokiak diren gauzatze-teknikak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lan-eremua seinaleztatu du.
b) Beheratzeak (besteak beste ibilgailuentzako, oinezkoentzako, minusbalioa dutenentzako...
beheratzeak) identifikatu ditu.
c) Materiala, erremintak eta ekipamendua lanaren erritmoaren arabera metatu ditu.
d) Lanerako tresnak eta ekipamenduak egin beharreko lanen arabera hautatu ditu.
e) Pieza eta elementu osagarriak jarri ditu.
f) Jarduketa azalerei akabera emateko behar diren piezak moztu ditu.
g) Aurreikusitako junturen tamainak eta antolaera errespetatu ditu.
h) Nibelazio geruza hedatu du, eta zementua hautseztatu du zoladura jarri aurretik.
i) Sareten edo estalkien markoak hartu ditu.
j) Konpon daitezkeen anomalia edo akatsak zuzendu ditu.
k) Laneko arriskuak identifikatu ditu, baita arrisku horiei aurrea hartzeko neurriak ere.
l) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren zehaztapenak
aplikatu ditu.
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5.- Hiri-altzariak eta seinale bertikalak jartzen ditu, eta gauzatzeko baldintzak eta finkatzeko
sistemak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lan-eremua seinaleztatu du.
b) Hiri-altzariaren tamainaren arabera markatu du kokalekua.
c) Eskuzko tresna edo tresna hidropneumatikoa erabili du.
d) Altzariak hartzeko baoak egin ditu.
e) Zuloak egitean sortutako hondarrak kendu ditu.
f) Ainguratze-plakak hartu ditu, ainguratutako elementuaren ezaugarrien arabera.
g) Aurreikusitako nibelazioa errespetatu du.
h) Zoladuran, ukitutako guneak pieza zurrunekin edo gai aglomeratzaileekin lehengoratu ditu.
i) Heltzeko gaia gogortu bitartean, falkak edo tiranteak erabili ditu, elementuak bertikal egon
daitezen.
j) Laneko arriskuak identifikatu ditu, baita arrisku horiei aurrea hartzeko neurriak ere.
k) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren zehaztapenak
aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Oinarriak prestatzea kanpoaldeko zoladurarako
Obra motak, ezaugarriak.
Euskarri bigun edo zurrunen gaineko zoladurak.
Neurriak hartzea. Neurtzeko teknikak.
Materialak eta soberan geldituko den material kantitatea kalkulatzea.
Hormigoiaren kubikatzearen oinarrizko kalkulua.
Geruzak eta azpigeruzak nibelatzea.
Entrega-epeak eta kalitateak.
Errealitatearen oinarrizko irudikapen grafikoa. Diseinua eta krokisa.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren zehaztapenak.
2.- Kutxetak egitea
Geruzak eta azpigeruzak nibelatzea.
Kutxeten paretak eta hondoak egitea.
Kutxeten paretak eta hondoak zarpiatzea.
Metalezko edo hormigoi aurrefabrikatuzko saretoak jartzea.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren zehaztapenak.
3.- Zangak zabaltzea
Geruzak trinkotzea.
Hormak eta ertzak fintzea.
Hondoen zuinketaren arabera nibelatzea.
Lan-eremuak seinaleztatzea.
Hondeatzeko material hidropneumatikoa erabiltzea.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren zehaztapenak.
4.- Piezekin zoladura egitea kanpoaldean.
Geruzak eta azpigeruzak nibelatzea.
Garbitzea eta mantentzea.
Bitarteko osagarriak instalatzea.
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Materialen identifikazioa, motaren eta ezaugarrien arabera.
Materialen zamalan, hornidura eta metaketarako baldintzak.
Materialetan akats eta anomalien atzematea.
Lan-eremuak seinaleztatzea.
Egokitzeko, hornitzeko eta kentzeko ekipamenduak erabiltzea.
Norbera babesteko ekipamenduak. Behin-behineko obra-elementuak. Laneko eta ingurumeneko
arriskuak.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren zehaztapenak.
5.- Hiri-altzariak jartzea
Lan-eremuak seinaleztatzea.
Altzarien etorkizuneko kokalekuak zuinkatzea.
Zoladura irekitzea, putzu eta seinale moten arabera.
Heltzeko materialaren betelana, seinalearen edo altzariaren arabera.
Ainguratze-plakak jartzea, tipologiaren arabera.
Plakak eta elementuak nibelatzea, hartu behar den elementuaren arabera.
Hiri-altzarien mota batzuen eta besteen bertikaltasuna mantentzeko laguntzak.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren zehaztapenak.
Lanbide-modulua: «Bistako» eraikuntzak
Kodea: E560
Kurtsoa: 2
Iraupena: 96 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
Ebaluazio-irizpideak:
1.- Bistako fabrikazko obren prozesuak aztertzen ditu bere mailan; horretarako, fabrika motak
identifikatzen ditu, eta obra-leku horietako materialak, laneko metodoak eta arriskuak deskribatzen
ditu.
a) Bistako fabriken mota nagusiak zerrendatu ditu, horien osagaien edo eginkizunen arabera.
b) Bistako fabrika jakin bat altxatzeko beharrezkoak diren lanen sekuentzia adierazi du, planoan
zehaztutako obra baten gainean.
c) Bistako fabrika jakin baterako berariazko osagaiak, heltzeko nahasketak eta aparailua
deskribatu ditu, eta horretarako elkargune eta leku berezi batzuetako estekadura deskribatu du.
d) Bistako adreiluzko fabrikarako obra-leku jakin bateko laneko arriskuak identifikatu ditu, baita
prebentzio- eta babes-neurriak ere.
e) Fabrikak zuinkatu ditu, eta elementu osagarriak jarri ditu, planoan adierazitako geometriaren
eta ezarritako perdoi-mugen arabera.
2.- Jaso dituen jarraibideen arabera, fabrika jakin bat zuinkatzeko beharrezkoak diren tresna eta
lanabesak hautatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak
a) Obrako proiektu edo plan jakin batetik geometriari eta fabriken perdoiari buruzko informazioa
atera du; horretarako, krokis erraz bat egin du beharrezkoak diren zuinketako erreferentziekin eta
erreferentzia horiek euskarrira transferitzeko modua deskribatu du.
b) Erreferentziak zuinkatu ditu euskarri jakin batean, gainazal garbi batean eta trazu
egonkorrarekin; horretarako, krokis edo plano batean adierazitako geometria eta perdoia errespetatu
ditu.
c) Mirak jartzeko puntuak behar bezala kokatu ditu (izkinetan, elkarguneetan eta zehaztutako
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gehieneko distantzia betetzen duten tarteetan).
d) Mirak jarri ditu plomatzeari, egonkortasunari, bere aldeen lerrokadurari, erreferentziamailarekiko txantiloitzeari eta karel- eta dintel-mailen markatzeari buruzko baldintzak betez.
e) Elementu bereziak jarri baino lehen markoak eta aurremarkoak edo fabrikak altxatzeko jarri
behar diren beste elementu osagarri batzuk hartu ditu, langetak definitutako kotan kokatu, plomatu,
nibelatu, txarrantxatu eta mozteko baldintzak betez.
3.- Bistako fabrikak eraikitzen parte hartzen du, eta zuinketa eta zehaztutako segurtasun- eta
kalitate-baldintzak errespetatzen ditu horretarako.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Obra-leku jakin bateko egikaritze, kalitate- eta segurtasun-baldintzak deskribatu ditu.
b) Piezak banatu ditu, lehorrean, zuinketa-erreferentzien gainean, zehaztutako kokapen-forma
errespetatuz eta ahalik eta pieza gutxien ebakiz.
c) Bistako fabrika-elementu bat eraiki du, tamaina eta lodiera jakin batekoa, zehaztatutako
kondizioak eta perdoiak betez kokapen-formari,
ilaren horizontaltasunari, lautasunari eta galgatzeari dagokienez.
d) Bistako fabrika-elementuak elkartu ditu, eta agindu bezala uztartu ditu.
e) Karga-habeak jarri ditu, eta markoak hartu ditu bistako fabrikako bao batean, ezarritako
baldintzak errespetatuz.
f) Behar bezala garbitu ditu lortutako paramentuak, lehorrean eta horizontalki igurtziz zehaztutako
ilaretan, orbanak eta mortero-arrastoak kenduz eta efloreszentziak saihestuz.
g) Plano orokor batean definitutako bao berezi bat lortzeko egin beharreko lanak sekuentziatu ditu
eta behar bezala egin ditu, prozesuko fase bakoitza identifikatuz eta egoki eginez: piezakatze-krokis
bat egitea, zuinketa, piezak prestatzea, egitura osagarria egitea eta muntatzea, eraikitzea,
gogortzearen jarraipena egitea, egitura osagarria kentzea eta garbitzea.
B) Edukiak:
1.- Bistako fabriketan erabiltzen diren materialak
Adreilu zeramiko trinkoak, zulatuak eta hutsak. Pieza bereziak.
Adreilu zeramiko hidrofugoak, clinker porlanekoak, kurbatuak eta teilaztatzekoak. Pieza bereziak.
Bloke aurrefabrikatuak, hormigoizkoak eta arinduak. Pieza bereziak.
Eraikuntzako materialek CE marka izatea.
Eraikuntza-materialetarako dauden kalitate-marka edo -zigiluak.
2.- Bistako fabrikak egiteko lan-prozesuak
Planoak interpretatzea eta krokis errazak egitea.
Agindu-orriak eta arauak –nahitaez bete beharrekoak zein aukerakoak– interpretatzea.
Zuinketan oinplanoan eta aurretiko bistan.
Fabriken eta obretako gainerako elementuen erlazioak.
Elementu osagarriak: markoak, karga-habeak, txantiloiak, zinbriak, montioak eta sopandak.
Hezetasunaren aurka babesteko elementuak: oztopoak abioan eta gainazaleko akaberetan.
Patologia: Efloreszentziak. Altxatuak. Izozgarritasuna. Iragazkortasuna. Hezetasunagatik
hedatzea.
Bistako fabrikak egikaritzeko prozesu eta baldintzak: hornidura. Piezak prestatu eta hezetzea.
Zuinketa oinplanoan eta aurretiko bistan. Lehorreko banaketa. Kokapena. Junturak betetzea. Paretahortza. Euriaren, izozteen eta beroaren aurkako babesa. Behin-behineko txarrantxatzea. Garbiketa.
Bistako fabriken prozesuak eta baldintzak: zuinketa. Apareilua. Lautasuna. Erortzea. Ilaren
horizontaltasuna. Junturen lodiera. Albo-junturen galgatzea. Junteatzea. Zabalkuntza-junturak.
Pareta-hortzak elkarguneetan. Garbitasuna eta itxura.
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Igeltserotzako fabriken prozesuak eta segurtasun-baldintzak.
3.- Adreiluzko eta bistako blokezko fabrikak egitea
Mortero zementuzkoa, karezkoa edo mistoa egitea.
Adreiluzko fabriken zuinketa.
Blokezko fabriken zuinketa.
Markoak, aurre-markoak eta karga-habeak hartzea.
Bistako adreiluzko fabrikak eraikitzea: zulatuak. Trinkoak. Moldatuak. Pieza bereziak.
Bistako blokezko fabrikak eraikitzea.
Elementu bereziak eraikitzea: ateburu dobeladunak, arkuak, erlaitzak, inpostak, gailurrak, leihoertzak, mailak eta beste erremate eta moldura berezi batzuk.
Ateburuak, gailurrak, leiho-ertzak eta beste erremate eta moldura berezi batzuk eraikitzea, pieza
bereziekin.
Lanbide-modulua: Zeramikazko estaldurak
Kodea: E561
Kurtsoa: 2
Iraupena: 48 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Gainbegiratupean hautatzen ditu, eta bidezkoa bada, dosifikatu egiten ditu heltzeko materialak
-oreak, morteroak eta itsasgarriak- eta junteatzeko materialak, eta haien propietateak egiaztatzen ditu
fresko daudela, kontuan hartuta balizko materialen izaera eta baldintzak eta ingurumeneko baldintzak.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Heltzeko materiala -orea, morteroa edo itsasgarria- edo junteatzeko materiala erlazionatu du
egin beharreko alikatatze motarekin eta euskarriaren material bateragarriekin.
b) Aurkeztutako konglomeratzaile eta itsasgarrien etiketatze- eta markatze-edukiak interpretatu
ditu.
c) Osaera berdina eta dosifikazio diferentea dituzten bi morteroren propietateak -trinkotasuna eta
lantze-denbora- konparatu ditu fresko daudela, erreferentziako taula eta abakoak erabiliz.
d) Geruza fina edo ertaina jartzeko erabiltzen diren itsasgarrien eta junteatze-materialen mota
batzuen eta besteen ezaugarriak, fresko daudela eta gogortu ondoren.
e) Junteatzeko materialen motak eta haien ezaugarriak identifikatu ditu, eta baldosekin,
ingurumen-baldintzekin eta erabilera-eskakizun arruntekin erlazionatu ditu.
f) Zehaztu egin du heltzeko edo junteatzeko material jakin baten doikuntzarako denbora eta
bizitza erabilgarria, edo denbora irekia itsasgarrien eta erretxinak junteatzeko materialen kasuan,
ingurumen-baldintzak jakinda.
2.- Baldosak jartzeko lanaren zuinketan parte hartzen du, gainbegiratupean eta laguntzarekin.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Estaldura zurrunen modulartasunarekin lotutako aukera estetikak deskribatu ditu, bereziki
formatu, itxura eta material diferenteak dituzten piezen konbinaketa.
b) Aparailu mota batzuk eta besteak identifikatu ditu, eta horiekin lotutako abantaila eta
desabantailak deskribatu ditu, euskarriaren eta piezen egoeraren arabera.
c) Aparailu eta pieza-formatu batuetarako eta besteetarako beharrezkoa den estalduramaterialaren kopurua kalkulatu du, eta horretarako egokiak diren krokisak egin ditu.
d) Piezak zulatzeko beharrak zehaztu ditu, eta horretarako alikatatuekin eta txapatzeekin
zerikusia duten eskalako planoak eta krokis kotatuak interpretatu ditu.
e) Baldosak hartzean itxuraren eta dimentsio-perdoien egiaztapenak deskribatu ditu, eta hartu
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beharreko neurriak aipatu ditu.
3.- Alikatatzea geruza lodian zementuzko morteroarekin edo zementuzko eta karezko mortero
mistoarekin juntura itxian jartzen laguntzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Geruza lodian jartzeko teknika erabiltzea eragozten duten ingurumen-baldintzak eta erabileraeskakizunak identifikatu ditu.
b) Alikatatzeak geruza lodian morteroarekin egikaritzean laneko metodoa eta sekuentzia zehaztu
ditu, junteatzeko eta amaierako garbiketako eragiketak barnean direla.
c) Geruza lodian egikaritzeko teknikan barianteak deskribatu ditu, bereziki juntura itxian eta
juntura irekian jartzeko barianteak.
d) Geruza lodiko alikatatze-lanen akatsak eta disfuntzio espezifikoak zehaztu ditu.
4.- Alikatatzea juntura itxian nahiz irekian eta geruza finean edo ertainean itsasgarriekin jartzen
laguntzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jartzeko gainazalaren ingurumen-baldintzak eta entrega-baldintzak -hezetasuna, kohesioa,
garbitasuna eta lautasuna/galgatzea- identifikatu ditu, geruza finean edo ertainean jartzeko
teknikarekin bateragarriak diren baldintzak.
b) Eskakizun funtzionalek itsasgarriaren, junteatzeko materialaren eta aplikatzeko teknikaren
barianteen hautapena nola baldintzatzen duten identifikatu du.
c) Alikatatzeak geruza fin edo ertainean itsasgarriekin egikaritzean laneko metodoa eta
sekuentzia zehaztu ditu, junteatzeko, amaierako garbiketako eta –bidezkoa izanez gero– babesteko
eragiketak barnean direla.
d) Geruza fin edo ertainean egikaritzeko teknikan barianteak deskribatu ditu, bereziki kolaztatze
bakuna edo bikoitza eta juntura itxian edo irekian jartzea.
e) Geruza fin eta ertaineko alikatatze-lanen akatsak eta disfuntzio espezifikoak zehaztu ditu,
erlazionatu egin ditu itsasgarrien ingurumen-baldintzekin, prestaketarekin eta aplikazioarekin,
erabilitako baldosen motarekin eta jartzeko gainazalen ezaugarriekin eta entrega-baldintzekin.
B) Edukiak:
1.- Alikatatze eta txapatzeetarako heltze- eta junteatze-materialak
Heltzeko materialak: motak. CE marka. Kodeketa eta ezaugarriak.
Junteatzeko materialak: junteatzeko materialen motak, kodetzea eta ezaugarriak.
Nahasketen baldintzak: osaera, dosifikazioa, trinkotasuna, bizitza erabilgarria, homogeneotasuna,
euskarriarekiko itsasgarritasuna, isolamendu eta iragazgaizteekiko itsasgarritasuna, erresistentzia
mekanikoa eta kimikoa.
Heltzeko eta junteatzeko materialak hautatu eta dosifikatzea, kontuan hartuta euskarria eta
estaldura, ingurumen-baldintzak eta gainerako faktoreak.
Itsasgarriak hautatzea, egoera irekian egoteko denboraren eta ez irristatzeko gaitasunaren
arabera, geruza finean edo lodian jartzeko.
2.- Alikatatzeen zuinketa
Modulartasuna eta konbinagarritasuna, estaldura modular zurrunetan.
Aparailuak hautatzea: aparailu motak; barne-diseinu eta dekorazioaren gaur egungo joerak;
piezen dimentsio-perdoiak; euskarriaren baldintza egokiak; materiala optimizatzea.
Elkarguneen eta plano-aldaketen tratamendua.
Ekipamendu eta instalazioen tratamendua.
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Alikatatzeko eta txapatzeko planoak; alikatatzearekin eta txapatzearekin lotutako planoak eta
krokisak; instalazioen eta ekipamenduen planoak.
3.- Geruza lodian alikatatzeko teknikak
Euskarriaren eta horrekin lotutako elementuen egiaztapenak eta aurretiazko tratamenduak.
Heltzeko eta junteatzeko materiala hautatu eta dosifikatzea: ingurumen-baldintzak, euskarriaren
eta piezen ezaugarriak. Nahasketaren lantze-denbora.
Piezak egiaztatzea. Zuinketa. Erregelak eta tentu-gidak ipintzea. Piezak jartzea: aurrerapenaren
noranzkoa. Juntura propioak. Mugimendu-junturak zigilatzea. Gogortu baino lehenagoko garbiketa.
Amaierako kalitatea: lautasuna, galgatzea, junturen lerrokadura, garbitasuna.
Aplikazio-akatsak: sorburuak eta ondorioak.
4.- Geruza finean eta ertainean modu arruntean alikatatzeko teknikak
Euskarriaren eta horrekin lotutako elementuen egiaztapenak eta aurretiazko tratamenduak.
Itsasgarria eta heltzeko eta junteatzeko materiala hautatzea: ingurumen-baldintzak, euskarriaren
eta piezen ezaugarriak. Itsasgarriaren lantze-denbora (egoera irekian egoteko eta eskegitzeko
denbora).
Piezak egiaztatzea. Zuinketa. Piezak jartzea: aurrerapenaren noranzkoa. Juntura propioak.
Mugimendu-junturak zigilatzea. Gogortu baino lehenagoko garbiketa.
Amaierako kalitatea: lautasuna, galgatzea, junturen lerrokadura, garbitasuna.
Aplikazio-akatsak: sorburuak eta ondorioak.
Lanbide-modulua: Dekorazioko barne-estaldurak
Kodea: E562
Kurtsoa: 2
Iraupena: 144 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Elementuen ezarpena zuinkatzen laguntzen du, dimentsioak eta formak zehaztuta, eta haien
gauzatze egokia egiaztatuta..
Ebaluazio-irizpideak:
a) Dokumentazio grafikoa eta teknikoa interpretatu du.
b) Dokumentazio grafikotik eta jasotako jarraibideetatik abiatuta lortutako hasierako zuinketaerreferentziak identifikatu ditu.
c) Euskarriaren dimentsioak, modulazioa eta perdoiak egiaztatu ditu.
d) Beharrezko tresna eta lanabesak hautatu ditu.
e) Krokisak eta eskemak egin ditu bere mailan, eta, krokis eta eskema horietan, ekipamendu
finkoa, arotzeria eta instalazioak jaso ditu.
f) Gidari, profil edo arrastelen kopurua eta kokapena zehaztu ditu.
g) Pieza osoen eta ebakien kopurua eta kokapena zehaztu ditu.
h) Zuinketa egin du, beharrezko puntuak eta lerroak markatuta.
i) Elementuak posizionatu ditu, erreferentzien arabera.
2.- Biribilki eta plaka formako material malgu eta ehunezkoetako estaldura-elementuak ipintzen
ditu gainbegiratupean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Euskarriaren egonkortasuna eta lautasuna egiaztatu du.
b) Lotura-materiala dosifikatu, prestatu eta zabaldu du.
c) Estaldurak eta, hala egokitu denean, isolamenduak eta oinarri-elementuak ebaki ditu.
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d) Estaldurak eta, hala egokitu denean, isolamenduak eta materialak prestatu ditu.
e) Piezen modulazioa eta junturen ezaugarriak errespetatu ditu.
f) Estalitako gainazalak trinkotu ditu.
g) Euskarriaren gainean estaldurari presioa egin dio, aire-poltsak eta akatsak ezabatzeko asmoz.
h) Ipinitako multzoa lehortzeko denbora errespetatu du.
i) Erabilitako bitarteko osagarriak muntatu eta desmuntatu ditu.
j) Lanabesak, erremintak eta bitarteko osagarriak garbitu ditu.
3.- Plantxa, taula edo lama, ohol formako material arinezko estaldura-elementuak ipintzen ditu
gainbegiratupean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Oinarri- edo euskarri-listoiak ebaki ditu.
b) Isolatzaileak ebaki eta prestatu ditu, eta gainazalen gainean ipini ditu.
c) Euskarriaren oinarri edo euskarriko listoiak eta arrastelak prestatu, ipini eta finkatu ditu,
gainazal motaren arabera eskatutako lautasunaz.
d) Aireztapen egokia ahalbidetzeko moduan ipini ditu listoiak eta arrastelak.
e) Estaldura-piezak ebaki ditu, oinarri- edo euskarri-listoien dimentsioak kontuan izanda.
f) Estaldura-elementuak euskarrien gainean ipini eta finkatu ditu.
g) Euskarrien modulazioa, estaldura-piezak eta junturen zabalera errespetatu ditu.
h) Piezak euskarrien gainean ondo finkatuta daudela egiaztatu du.
i) Estalitako gainazalen lautasuna, bertikaltasuna eta horizontaltasuna egiaztatu ditu.
j) Bitarteko osagarriak muntatu eta desmuntatu ditu.
k) Lanabesak, erremintak eta bitarteko osagarriak garbitu ditu.
B) Edukiak:
1.- Elementuak ipintzeko zuinketa
Dokumentazio grafikoa eta teknikoa.
Zuinkatzeko tresnak eta bitartekoak.
Ekipamenduen, instalazioen eta erregistroen elkarguneak, plano-aldaketak eta abioak.
Dokumentazio grafikoa eta teknikoa: xafletako estalduren planoak; lotutako planoak eta krokisak;
eta instalazioen eta ekipamenduen planoak.
Piezak eta elementuak konformatzeko teknikak.
Euskarriak: oinarri- edo euskarri-profilen kokapena. Estaldurako piezen dimentsioak. Piezen
dimentsio-perdoien eragina. Baldintzak. Elkarguneak eta plano-aldaketak. Pieza bereziak. Ebaketak
kokatzeko irizpideak. Abioak tratatzeko teknikak. Plano-aldaketak. Lautasuna. Modulazioa. Perdoiak.
Ekipamenduak eta instalazioak. Zulatzea. Piezetan zulaketak kokatzea.
2.- Material malguetako eta ehunezkoetako estaldura, biribilki eta plaka eran
Loturako piezak eta materialak.
Elementu bereziak.
Lehortzeko eta azken trinkotzeko denborak.
Estalitako gainazalak (lautasuna, bertikaltasuna eta horizontaltasuna).
Bitarteko osagarriak muntatu eta desmuntatzea.
Lotura-materialak. Isolamendu termikoak eta akustikoak. Estaldura-materiala. Tresnak,
erremintak eta bitarteko osagarriak. Itsasgarrien dosifikazioa. Soberako material erabilgarria.
Tresnak, erremintak eta bitarteko osagarriak.
Euskarriak eta piezak konpontzeko teknikak.
Material malguetako eta ehunezkoetako estaldurak, eta elementu bereziak gauzatzeko teknikak
eta prozesuak.
Materialak, tresnak, erremintak eta bitarteko osagarriak biltzea.
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Norbera babesteko ekipamenduak.
Laneko eta ingurumeneko arriskuak.
Banako eta taldeko prebentzio-neurriak.
Segurtasuneko bitartekoak eta tresneria.
3.- Material arinen estaldura-lanak egitea
Isolatzailearen oinarriko edo euskarriko listoiak ebaki, prestatu eta ipintzea.
Elementu bereziak.
Gainazalak (lautasuna, bertikaltasuna eta horizontaltasuna).
Oinarri- edo euskarri-materialak. Lotura-materialak. Isolamendu termikoak eta akustikoak.
Estaldura-materiala. Material osagarriak. Oinarri-profilak edo euskarriak. Sobera dagoen materiala eta
tresnak, erremintak eta bitarteko osagarriak.
Euskarriak eta piezak konpontzeko teknikak.
Material arinetako estaldurak, eta elementu bereziak gauzatzeko teknikak eta prozesuak.
Norbera babesteko ekipamenduak.
Laneko eta ingurumeneko arriskuak.
Banako eta taldeko prebentzio-neurriak.
Segurtasuneko bitartekoak eta tresneria.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak I.
Kodea: 3009.
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problema errazak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna
eta autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi errazak proposatu ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik bildutako
zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesiak aztertu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats eman dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta frogen bidez defendatu du bere jarrera
hori.
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta gatazkak konpontzeko trebetasunak badituela
azaldu du.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
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2.- Gidoi bati jarraikiz, ikerketa eta laborategiko praktika errazak egiten ditu; horretarako, hainbat
teknika aplikatzen ditu, materiala behar bezala erabili, magnitude egokiak neurtu eta emaitzak
interpretatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko oinarrizko materialaren zerrenda egin du, izan ditzakeen aplikazioak ere jasota.
b) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
c) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitatetan adierazi.
d) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
e) Egin behar duen teknika esperimental bakoitzean, kontuan izan ditu higiene- eta segurtasunbaldintzak.
f) Lan esperimentalean segurtasunaren oinarrizko arauak onartu eta bete ditu, eta erabili dituen
tresnak eta materiala zaindu ditu.
g) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
h) Hipotesiak aztertu ditu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
i) Metodo eta prozedura esperimental erraz eta askotarikoak planifikatu ditu hipotesia
gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
j) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
k) Antolatu eta interpretatu egin ditu datu esperimentalak, hainbat baliabideren laguntzarekin.
l) Azalpen arrazoituak eman ditu, hipotesia berresteko edo gezurtatzeko asmoz.
m) Ikerketaren emaitzen berri eman du, eta txostenak egin ditu hainbat baliabide eta euskarri
analogiko eta/edo digital baliatuta.
n) Lan zientifikoa antolatu du, ordenari eta zehaztasunari eutsita.
ñ) Informazioa hainbat formatutan bilatu, kontsultatu eta erabili du.
o) Egoki erabili du hiztegi zientifikoa.
3.- Materiak naturan izaten dituen forma guztiak aintzat hartuta, materiaren funtsezko
propietateak identifikatzen eta deskribatzen ditu, magnitude fisikoak eta oinarrizko unitateak sistema
metriko hamartarrean erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren propietateak deskribatu ditu.
b) Luzeraren, masaren eta edukieraren unitate-aldaketak egin ditu.
c) Bolumenaren eta edukieraren unitateen arteko baliokidetasuna identifikatu du.
d) Eguneroko egoeretan neurketak egin ditu, eta notazio zientifikoaren bitartez adierazi du
emaitza, Nazioarteko Sistemako unitateetan.
e) Materiaren propietate orokorrak eta propietate bereziak bereizi ditu, eta propietate berezien
bitartez substantziak identifikatu ditu.
f) Materiak izan ditzakeen agregazio-egoerak identifikatu ditu.
g) Materiaren egoera-aldaketak identifikatu eta izendatu ditu.
h) Eredu zinetiko-molekularra erabili du egoera-aldaketak azaltzeko.
i) Substantzia baten agregazio-egoerak zeintzuk diren bereizi du, fusio- eta irakite-tenperatura
jakinda.
j) Irakitearen eta lurrunketaren arteko aldeak zehaztu ditu, adibide errazen bitartez.
4.- Nahaste sinpleen osagaiak bereizteko metodo egokiena erabiltzen du, nahastearen oinarrian
dagoen prozesu fisiko edo kimikoarekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adibide errazen bitartez, sistema material homogeneoak eta heterogeneoak identifikatu ditu.
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b) Substantzia puruak eta nahasteak zer diren identifikatu eta deskribatu du.
c) Substantzia puruen eta nahasteen arteko desberdintasun nagusiak zeintzuk diren adierazi du.
d) Prozesu fisikoak eta kimikoak bereizi ditu.
e) Substantzien zerrenda batetik, nahasteak, substantzia sinpleak eta konposatuak hautatu ditu.
f) Nahasteak bereizteko metodo errazak aplikatu ditu modu praktikoan.
g) Lanbideekin lotura duten materialen oinarrizko ezaugarri orokorrak deskribatu ditu, IKTak
erabilita.
h) Talde-lanaren aldeko jarrera agertu du.
5.- Ohartzen da energia dagoela prozesu naturaletan, eta bizitza errealeko fenomeno errazak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketak egiteko ahalmenarekin lotu du energiaren kontzeptua.
b) Energiaren esku-hartze agerikoa duten eguneroko bizitzako egoerak identifikatu ditu.
c) Organismoari eta bizitzari eustearekin lotutako prozesuen artetik, energiak egiteko
garrantzitsua betetzen duen prozesuak deskribatu ditu.
d) Energia magnitudetzat definitu du, eta badaki energia neurtzeko zer unitate erabiltzen diren.
e) Energiaren unitate-aldaketak aplikatu ditu.
f) Beroa eta tenperatura bereizi ditu.
g) Eguneroko fenomenoetan agerian geratzen diren energia motak identifikatu ditu.
h) Energiaren kontserbazioa azaldu du, hainbat sistematan.
i) Askotariko energia-iturriak azaldu ditu.
j) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen taldeak finkatu ditu.
k) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen abantailak eta eragozpenak (lortzeko modua,
garraioa, erabilera) azaldu ditu, IKTak erabilita.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko energia-iturriak zeintzuk diren aztertu du, eta lanbide-profilarekin
lotura dutenak aipatu ditu.
6.- Osasuna eta gaixotasuna bereizten ditu, eta osasunarekin lotutako arrisku-egoerak
identifikatzen; horretarako, giza gorputzari buruzko jakintza baliatzen du, eta gure bizimoduaren
ohiturak gaixotasun ohikoenekin lotzen, gaixotasun horien aurkako oinarrizko defentsa-printzipioak
aipatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsonentzako osasun- eta gaixotasun-egoerak identifikatu ditu.
b) Herritarren gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso ohikoenak identifikatu eta sailkatu ditu, eta
gaixotasun horien kausak, agente eragileak, prebentzioa eta tratamenduak aipatu ditu.
c) Immunitate-sistemaren oinarrizko funtzionamendua azaldu du, eta txertatzea gaixotasunen
prebentziorako ekarpen biomedikoa dela balioetsi du.
d) Aintzat hartu du txertatze-kanpainak garrantzitsuak direla gaixotasun infekziosoen
prebentzioan.
e) Zer organo mota ematen diren deskribatu du, bai eta transplanteetan izaten diren arazoak ere.
f) Higiene pertsonaleko, zaintzako eta atseden hartzeko oinarrizko ohiturak egokiak direla onartu
eta justifikatu du.
g) Dagokion lanbide-ingurune hurbilenekoarekin lotutako osasunarekiko arrisku-egoerak
identifikatu ditu.
h) Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren oinarrizko funtzionamendua nolakoa den eta zer
aukerak eskaintzen dituen ikertu du Internet bidez.
7.- Jabetzen da garrantzitsua dela prebentzio-ohiturak eta bizimodu osasungarriko ohiturak
hartzea, nutrizioan inplikatuta dauden gailu eta sistemei dagokienez; oinarrizko egitura anatomikoak
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dagozkien funtzioekin lotzen ditu, eta eremu pertsonaleko eta sozialeko egoera praktikoak ikertzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta gailuen oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu
ditu grafiko eta eskema analogiko eta digitaletan.
b) Nutrizio-sistemen eta -gailuen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
ohikoenak identifikatu ditu.
d) Ikasgelan, laborategian eta Interneten ikerketak egin ditu elikagaietan dauden mantenugaiei
buruz eta elikadura orekatu eta osasungarria izateak duen garrantziari buruz.
e) Bere jakintza aplikatu du, dieta pertsonalak egiteko, eta ongizatea lortzearekin eta nutrizioohitura osasungarriak hartzearekin lotutako ondorioak atera ditu.
8.- Badaki zeinen garrantzitsua den ohitura eta bizimodu osasungarriak izatea gizakien harreman
eta ugalketako prozesuei begira, eta, horretarako, giza anatomiaren eta funtzionamenduaren
oinarrizko alderdiak zeintzuk diren ikasteaz gain, egoera praktikoak aztertzen ditu, ingurune hurbilean
kokatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza ugalketa- eta nerbio-sistemaren oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu ditu grafiko eta
eskema analogiko eta digitaletan.
b) Erlazio- eta ugalketa-sistemen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Substantzia adiktiboek eta, bereziki, nerabezaroan arrisku handienekoak direnek (tabakoa,
alkohola, kanabisa...) gorputzean eragiten dituzten efektu nagusiak zeintzuk diren ikertu du
laborategian, ikasgelan eta Internet bidez; jabetu da zeintzuk diren osasun-arriskua dakarten egoerak
eta jokabideak, eta konturatu da substantzia horiek kontsumitzea arriskutsua dela.
d) Higienezko eta sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitzeko ohiturak identifikatu ditu, eta
norberaren ongizatea zein osasun kolektiboa sustatzeko ondorioak atera ditu.
e) Metodo antikontzeptiboak alderatu ditu, eta aintzat hartu du zeinen garrantzitsuak diren sexutransmisioko gaixotasunen prebentzioan.
f) Norberaren eta ingurukoen sexualitatea onartu du, eta sexu-nortasun guztiak errespetatu.
g) Lagundutako ugalketa-tekniken eta in vitro ernalketaren bitartez gizarteari eragindako onurak
argudiatu ditu.
9.- Hainbat zenbaki mota dituzten askotariko problemak ebazten ditu, eta, kalkulatzeko modu
egokiena aplikatzeaz gain, emaitza testuingurura egokitzen ote den balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili dituen zenbaki motak identifikatu ditu.
b) Kalkuluak ongi egin ditu, buruz edo algoritmo bidez, arkatzez eta kalkulagailua (fisikoa edo
informatikoa) erabilita.
c) Berretzaile natural eta osoa duten berreturak egin ditu, eta dagozkion propietateak erabili ditu.
d) Notazio zientifikoa erabili du, eta zenbaki oso handi edo oso txikiekin kalkuluak egin ditu.
e) Zenbakizko zuzenaren gainean irudikatu ditu zenbaki errealak.
f) Proportzioa adierazpen matematikotzat identifikatu du.
g) Magnitudeak alderatu ditu, eta haien proportzionaltasun mota ezarri du.
h) Hiruko erregela erabili du problemak ebazteko.
i) Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalak identifikatu ditu.
j) Interes bakuna eta konposatua aplikatu du eguneroko jardueretan.
k) Eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat problema ebatzi ditu.
l) Proportzionaltasun-problemak ebatzi ditu.
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10.- Neurriei buruzko problemak ebatzi, dagozkion jakintzak baliatu eta lortutako emaitzak
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Neurketak egin ditu zuzenean.
b) Sistema metriko hamartarraren oinarrizko unitateak eta unitate eratorriak ezagutu eta erabili
c) Angeluak neurtzeari buruzko problema geometrikoak ebatzi ditu.
d) Denbora neurtzeari buruzko problemak ebatzi ditu.
e) Zeharkako metodoen bidez neurtzeko problemak ebatzi ditu.
f) Pitagorasen Teorema aplikatu du hainbat testuingurutan.
g) Irudi lauen azalera kalkulatu du, irudi horiek beste irudi sinpleago batzuetan deskonposatuta.
h) Gorputz sinpleen bolumenak kalkulatu ditu.

11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, adierazpen aljebraiko errazak erabiltzen ditu,
ebazpen-metodo egokienak aplikatu eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak.
b) Adierazpen aljebraiko errazak sinplifikatu ditu.
c) Lehen mailako ekuazio errazak ebatzi ditu.
d) Problemak ebatzi ditu hizkuntza aljebraikoaren bidez.
e) Emaitzak problemaren testuinguruan interpretatu ditu; prozesua azaldu du, eta koherentea ote
den balioetsi.
f) Software egokia baliatu du, kalkulu aljebraikoak egin ditu eta ekuazio errazak ebatzi ditu.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: Antolaketa. Materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko material errazak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko eta txostenak aurkezteko estrategia, jarraibide eta
irizpideak.
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3.- Materiaren formak:
Materia. Materiaren ezaugarri orokorrak. Masa eta bolumena.
Gorputz baten masa eta bolumena neurtzea. Masaren eta edukieraren unitateak. Luzeraunitateak. Nazioarteko Unitate Sistema.
Materiaren ezaugarri bereziak.
Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Materiaren egoera-aldaketak.
Materiaren izaera korpuskularra. Eredu zinetiko-molekularra.
4.- Substantziak bereiztea
Sistema material homogeneoak eta heterogeneoak.
Sistema bereziki interesgarriak: uretako disoluzioak.
Substantziak bereizteko oinarrizko teknikak.
Substantzia puruen eta nahasketen arteko aldea.
Substantzia puruen sailkapena. Substantzia sinpleak eta konposatuak.
Lanbide-profilari lotutako materialak.
5.- Energia prozesu naturaletan
Energiaren adierazpenak naturan.
Energia eguneroko bizitzan.
Energia, beroa eta tenperatura. Unitateak.
Energia motak.
Energiaren transformazioa eta kontserbazioa.
Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak.
Energiaren erabilera eta kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan: lanbide-profilarekiko lotura.
6.- Osasuna eta gaixotasuna
Osasuna eta gaixotasuna. Osasunaren alorreko faktore determinatzaileak. Gaixotasun
infekziosoak eta ez-infekziosoak.
Higienea eta gaixotasunen prebentzioa. Norberaren baitan eta laneko eremuetan ohitura
osasungarriak izatea zeinen garrantzitsua den balioestea.
Sistema immunitarioa. Txertoak. Zelulak, odola eta organoak transplantatzea eta ematea.
Norberaren eta besteren gorputza onartzea, mugak muga eta aukerak aukera.
Osakidetza Euskal Osasun Sistemari buruzko oinarriko ideiak.
7.- Giza nutrizioa
Nutrizio-prozesuan inplikatutako sistema eta gailuen oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren
ikuspegi orokorra.
Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
nagusiak.
Elikagaiak eta mantenugaiak. Dieta orekatua. Elikadura-portaeraren arazoak. Nutrizioarekin
lotutako higienea, prebentzioa eta bizimodu osasungarriak.
8.- Giza erlazioa eta ugalketa
Nerbio-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Drogak eta substantzia adiktiboak. Eragiten dituzten efektu nagusiak eta arazoak. Prebentzioa eta
eragina gizarte-ingurunean.
Giza ugalketa-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Osasuna eta higiene sexuala. Metodo antikontzeptiboak. Sexu-transmisiozko gaixotasunak.
Prebentzioa.
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Giza sexu-erantzuna: afektibitatea, sentsibilitatea eta komunikazioa. Sexualitatearen eta
ugalketaren arteko aldea.
9.- Eragiketak zenbakiekin
Zenbaki motak ezagutzea eta bereiztea. Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea.
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketarako ohiko algoritmoak erabiltzea.
Eragiketen eta parentesiak erabiltzeko arauen hierarkia eta propietateak, zenbaki oso, hamartar
eta zatiki errazekin eginiko kalkulu idatzietan.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko,
tresna horiek erabiltzea komeni ote den erabakita, egin beharreko kalkuluen konplexutasunaren eta
emaitzetan behar den zehaztasun-mailaren arabera.
Problemak ebaztea, zenbaki oso, hamartar eta zatikiekin eragiketak egin behar direla.
Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalen egoera errealak
identifikatzea. Proportzionaltasunarekin lotutako arazoak.
Ehunekoak. Ehunekoen problemak.
10.- Neurria
Magnitudeak neurtzea. Neurri-unitateak. Neurtzeko tresnak.
Sistema metriko hamartarra (SMH)
Angeluak neurtzea.
Denbora neurtzea.
Gutxi gorabeherako neurriak. Neurrien estimazioa.
Errore-marjina.
Zeharkako neurketak. Pitagorasen teorema.
Figuren azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak.
11.- Hizkuntza aljebraikoa
Ahozko hizkuntzako egoerak hizkuntza aljebraikora eramatea.
Adierazpen aljebraiko errazak dituzten eragiketak.
Ezezagun bat duten lehen mailako ekuazioak ebaztea.
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen bidez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea I.
Kodea: 3011.
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa interpretatzen du, bai eta paisaia
naturalarekin zer nolako lotura izan zuten ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen giza taldeek eta lehen gizarteek paisaia naturalean izandako eragina identifikatu du.
b) Historiaurreko giza taldeen kokapena, joan-etorriak eta ingurunerako egokitzapena azaldu ditu.
c) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa balioetsi du, bai eta paisaia
naturalekin zer nolako lotura izan zuten ere.
d) Antzinaroko gizarte garrantzitsuenetako zenbaiten oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteek Iberiar Penintsulan utzitako aztarna materialak
identifikatu ditu.
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2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa osatzen duten elementuak aintzat hartu eta
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinaroko lehen zibilizazioek mendebaldeko zibilizazioari egindako ekarpen
garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
b) Lehen zibilizazio hiritarren bereizgarri garrantzitsuenak identifikatu ditu.
c) Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak balioetsi eta errespetatu ditu.
d) Geure kultura- eta natura-ondarearen aberastasuna eta aniztasuna balioetsi, errespetatu eta
gozatu du.
e) Ikasi du zer egin hura kontserbatzeko eta hobetzeko.
3.- Lehen industria-eraldaketak gertatu arteko Europako espazioa eratzeko prozesua
interpretatzen du, eta prozesu horren ezaugarri garrantzitsuenak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinako mundutik Erdi Aroko mundura igarotzeko prozesua aztertu du, bai eta Europako
espazioaren bilakaera ere.
b) Amerikan inperio kolonialak eratzeak kultura autoktonoetan eta europarrean izan zituen
ondorioak balioetsi ditu.
c) Aro Modernoko monarkia absolutuaren eredu politikoa eta gizarte-eredua identifikatu ditu.
d) Aztergai dugun aldian Europako biztanlerian izandako eraldaketen oinarrizko adierazle
demografikoak aztertu ditu.
e) Arte-estilo nagusietako artelanak identifikatu ditu.
f) Tituluaren profilari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du.
4.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan baliatu ditu, ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak
eta oinarrizko hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo komunikabideetako ahozko testuen egitura aztertu du, eta haien ezaugarri
nagusiak identifikatu ditu.
b) Entzute aktiboa egin du, eta ahozko mezu baten zentzu orokorra eta eduki espezifikoak
identifikatu ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
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e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
6.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta
hautatutako testu laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egunero erabiltzen diren idatzizko testuen egitura aztertu du.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatu ditu, eta ateratako
ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Idatzizko testuak lantzeko jarraibide sistematikoak bete ditu; erabilera diskriminatzaileak
saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
g) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta testuinguruari egokitutako hiztegia erabili.
h) Testuak idazteko garaian gramatikaren eta ortografiaren arau nagusiak aplikatu ditu, testuak
zuzenak eta zehatzak izan daitezen.
i) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
7.- Literatura-testu adierazgarriak irakurtzen ditu, eta norberaren gustua eta irakurtzeko ohitura
eraikitzeko irizpide estetikoak sortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez.
b) Literatura-lanei buruzko informazioa biltzeko tresnak baliatu ditu.
c) Literatura-lan batetik modu positiboan eta negatiboan balioetsitako alderdiei buruzko iritzi
pertsonal arrazoituak adierazi ditu.
d) Obraren edukia bere bizipenekin erlazionatu du.
e) Literatura-testuak ulertzeko estrategiak aplikatu ditu, betiere literaturaren oinarrizko arrazoiak
eta gaiak aintzat hartuta.
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta oinarrizko
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, zentzu orokorra eta ideia nagusiak identifikatu ditu, eta proposatutako
lanerako behar duen informazioa hautatu du.
b) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
c) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko oinarrizko estrategiak erabili ditu.
d) Hiztegi, esamolde eta esaldi errazak eta ohikoak erabili ditu, oinarrizko lokailuen bidez lotuta,
komunikazio-truke laburretan ongi moldatzeko moduan.
e) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu gai
ezagunei buruz, aurrez gidoia finkatu ondoren.
f) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
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g) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
h) Behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako oinarrizko arauak (kortesia-legeak, erregistroa,
hitzik gabeko hizkuntza edo bestelakoak) komunikazio-trukeetan.
9.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta, gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
b) Testuaren funtsezko ideiak eta komunikazio-asmoa identifikatu ditu.
c) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur eta errazak sortu ditu, ongi egituratuta eta autonomia nahikoaz.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu gelan landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabili ditu
informazioa bilatzeko, idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta
lankidetzan jarduteko.
j) Interesa adierazi du Ingelesa ikasteko eta komunikaziorako erabiltzeko.
k) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko, eleaniztun izatea zeinen
garrantzitsua den onartu du.
l) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Historiaurreko gizarteak eta haien natura-ingurunea
Paisaia naturalaren oinarrizko osagaiak eta faktoreak: klima, erliebea, hidrografia eta landaretza
naturala.
Historiaurreko taldeen ezaugarri orokorrak: nomadismotik sedentarismora.
Antzinaroko gizarte hiritarren oinarrizko ezaugarriak.
Grezia eta Erroma Iberiar Penintsulara iritsi eta bertan egon zirela adierazten duten adibideak.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa
Geure ondare historiko-artistikoaren eta naturalaren aberastasuna eta aniztasuna.
Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak.
Garai eta kultura desberdinetako zenbait arte-lanen oinarrizko analisiak egiteko jarraibideak.
3.- Europako espazioa eratzeko prozesua Erdi Aroan eta Aro Modernoan
Europaren bereizgarri nagusiak Erdi Arloan eta Aro Modernoan:
Erdi Aroko Europaren ezaugarri orokorrak.
Monarkia Absolutuetako Europaren ezaugarri orokorrak.
Amerika konkistatu eta kolonizatzearen alderdi garrantzitsuenak.
Biztanleria:
- Oinarrizko adierazle demografikoak.
- Zenbait erregimen demografikoren oinarrizko ezaugarriak.
- Biztanleria-grafikoak.
- Europako bilakaera demografikoaren ezaugarri garrantzitsuenak.
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4.- Gizarte-zientziak interpretatzeko oinarrizko prozedurak
Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak: idatzizko eta ahozko testuen ulermena,
berariazko hiztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz behar bezala adieraztea eta abar.
Denbora eta espazioa kokatzeko tresna errazak.
5.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Ahozko komunikazioaren hizkuntzaz kanpoko elementuak.
- Hizkuntzaren ahozko erabilera informal eta formalak.
- Komunikazio-testuinguruari egokitzea.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Gaur egungo gertakariei buruzko ahozko azalpen errazak.
- Ahozko aurkezpen errazak.
- Ikus-entzunezko baliabideak eta IKTak erabiltzea lagungarri.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Normas socio comunicativas.
6.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Idatzizko testuak. Testu motak. Eguneroko bizitzari eta lanbideari dagozkien testuen ezaugarriak.
Irakurketa-estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testu-lokailu nagusiak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
Hainbat hiztegi erabiltzeko jarraibideak.
7.- Literatura-testuak irakurtzea
Literatura-pasarteak irakurtzeko jarraibideak.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura-generoen oinarrizko ezaugarriak estiloari eta gaiari dagokienez:
Narratiba.
Poesia.
Antzerkia.
8.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea.
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Atzerriko hizkuntzan ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa.
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak, bestelakoak.
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu laburrak ulertzea, hainbat euskarritan.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategien erabilera gidatua: aurrea hartzea, egiaztapena,
laguntza bisuala, bestelakoak.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
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Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesu gidatua: plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea eta
berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzeko prozesu gidatua, hainbat euskarritan.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
9.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea: aurrerapena,
egiaztapena, dedukzioa, zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, atzerriko
hizkuntzan idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen oinarrizko hizkuntzaelementuen erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta gidatua egitea: maiz agertzen den lexikoa,
egitura eta esamolde arruntak...
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero gehiago erabiltzea informazioa bilatzeko,
idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak II.
Kodeak: 3019
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 144 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problemak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna eta
autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesi guztiak aztertu ditu, eta azalpen arrazoituak eman ditu hipotesiak berresteko edo
gezurtatzeko asmoz.
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c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats egin dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta argudio eta frogen bidez defendatu du
jarrera hori .
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta erakutsi du badituela gatazkak konpontzeko
trebetasunak.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Ikerketak eta laborategiko praktikak egiten ditu; horretarako, metodologia zientifikoa aplikatu,
materiala behar bezala erabili, gauzatzeko modua balioetsi eta emaitzak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
b) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitateetan adierazi.
c) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
d) Lan esperimentalean segurtasunaren eta higienearen oinarrizko arauak onartu eta bete ditu,
eta erabili dituen tresnak eta materiala zaindu ditu.
e) Prozedura esperimental errazak planifikatu ditu hipotesia gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
f) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
g) Datu esperimentalak antolatu eta interpretatu egin ditu, hainbat baliabideren laguntzarekin.
h) Entseguen txostenak egin ditu, eta zer prozedura jarraitu duen, zer emaitza lortu duen eta
azkenean zer ondorio atera dituen adierazi du txosten horietan.
i) Hiztegi zientifikoa egoki erabili du laborategiko txostenetan.
3.- Prozesu biologikoetan eta industrian gertatzen diren erreakzio kimikoak zeintzuk diren
bereizten du; eguneroko bizitzan duten garrantzia argudiatzen du, eta gertatzen diren aldaketak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizi ditu, eguneroko bizitzako ekintzetan, substantzia berriak
sortu ote diren arabera.
b) Erreakzio kimiko errazetan erreaktiboak eta produktuak identifikatu ditu.
c) Eguneroko bizitzako, naturako eta industriako erreakzio kimiko garrantzitsuenak identifikatu
ditu.
d) Endotermiko eta exotermikoetan sailkatu ditu erreakzio kimikoak.
e) Hainbat erreakzio kimiko tipo bereizi ditu, hala nola errekuntza, oxidazioa, deskonposizioa,
neutralizazioa eta sintesia.
f) Erreakzio kimiko errazen osagaiak eta prozesua identifikatu ditu laborategian saiakuntzak
eginda.
g) Txostenak egin ditu formatu digitalean, lanbide-profilarekin lotura duten industriei buruz, eta
industria horietan gertatzen diren prozesuak deskribatu ditu sinpleki.
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4.- Elkarrekin lotzen ditu ohiko egoeretan sortzen diren indarrak eta indar horiek eragiten dituzten
efektuak, aintzat hartuta objektuen mugimenduan edo pausagunean lagungarri ote diren eta zer
magnitudek parte hartzen duten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eguneroko mugimenduak bereizi ditu, ibilbidearen eta bizkortasunaren arabera.
b) Egindako distantzia, abiadura eta denbora elkarren artean lotu ditu, eta magnitude horiek
Nazioarteko Sistemaren unitateetan adierazi ditu.
c) Mugimendu zuzen uniformea zehazten duten parametroak adierazpen grafikoen eta ekuazio
matematikoen bitartez lotu ditu.
d) Abiaduren kalkulu errazak egin ditu mugimendu uniformeetan.
e) Eguneroko bizitzako egoeretan esku hartzen duten indarrak identifikatu ditu, eta eragiten
dituzten efektuekin lotu ditu.
f) Egoera zehatzetan, indar baten eta indar horrek gorputz baten mugimendu-egoeraren
deformazioan edo aldaketan izaten duen efektuaren arteko lotura ezarri du.
g) Makina sinpleen baliagarritasuna onartu du; haien funtzionamendua interpretatu du, eta makina
horien efektuei dagozkien kalkulu errazak egin ditu.
h) Eguneroko bizitzako egoeretan marruskadura-indarren efektuak zeintzuk diren aztertu du.
i) Gorputzen pisua interpretatu du, eta badaki pisu horren erantzule grabitate-indarra dela.
j) Newton-en legeak eguneroko bizimoduko egoeretan aplikatu ditu.
5.- Energia elektrikoaren ekoizpenari, garraioari eta erabilerari dagozkion oinarrizko alderdiak
identifikatzen ditu, bai eta haren kontsumoan esku hartzen duten faktoreak ere; horretarako, gertatzen
diren aldaketak eta magnitude nahiz balio bereizgarriak deskribatzen ditu, eta elektrizitateak
zientziaren eta teknologiaren garapenean eta jendearen bizi-baldintzetan duen eragina balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren izaera elektrikoa azaldu du fenomeno elektrostatikoak agerian jartzen dituzten
eguneroko egoeretan.
b) Azaldu du eroale baten bitartez mugimenduan dauden kargak direla korronte elektrikoa, eta
magnitude garrantzitsuenen esanahia interpretatu du.
c) Zirkuitu elektriko sinpleak eta haien elementuak identifikatu eta irudikatu ditu, eta haien
oinarrizko funtzioak deskribatu.
d) Eguneroko bizimoduan elektrizitatea kontsumitzean aintzat hartu beharreko oinarrizko
magnitude fisikoak identifikatu eta maneiatu ditu.
e) Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena aztertu ditu, eta horiek hobetzeko ildoak
ezarri ditu.
f) Energia elektrikoa sortzen denetik erabiltzailearengana iristen den arteko etapen oinarrizko
deskribapena egin du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektrikoei buruzko informazioa bildu du, eta mota
bakoitzaren alde onak eta alde txarrak aztertu ditu.
h) Energia nuklearra erabiltzearen alderdi positiboak eta negatiboak aztertu ditu. Isuri eta
hondakin nuklearrak.
i) Elektrizitateak zientziaren eta teknologiaren garapenari eta bizi-baldintzak hobetzeari zer
ekarpen egiten dizkien onartu du, bai eta zer arrisku dituen ere.
6.- Kutsatzaile atmosferiko garrantzitsuenak kategorizatzen ditu, eta haien jatorriak identifikatzen
ditu; halaber, eragiten dituzten efektuekin lotzen ditu, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Atmosferak izaki bizidunak babesteko betetzen duen eginkizuna justifikatzen duten arrazoiak
identifikatu ditu, eta argudio errazekin justifikatu ditu.
b) Kutsadura atmosferikoaren fenomenoak zeintzuk diren aztertu du, bai eta zein diren fenomeno
horien eragile garrantzitsuenak ere.
c) Euri azidoaren fenomenoari buruz ikertu du, fenomenoaren berehalako eta etorkizuneko
ondorioak zeintzuk diren ere ikasi du, nola saihets daitekeen kontuan izanik.
d) Berotegi-efektua bizia garatzeko zein garrantzitsua den deskribatu du, eta berotze globalaren
arazoa, arazoa zer arrazoik eragiten duten eta arazoa gutxitzeko neurriak azaldu ditu.
e) Ozono-geruzaren garrantzia deskribatu du, eta era errazean azaldu ditu arian-arian geruza hori
suntsitzearen ondoriozko arazoak.
7.- Uraren kutsatzaileak identifikatzen ditu, kutsatzaile horiek ingurumenean duten efektua
bakoitzaren arazketa-tratamenduarekin lotzen du, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planetan bizia izateko eta bizirauteko urak betetzen duen eginkizuna onartu eta balioetsi du.
b) Lurrean, oro har, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, baliabide hidrikoak nola banatzen
diren azaltzen duten diagramak eta eskemak interpretatu ditu, bai eta baliabide horiek biziarengan eta
gizakiongan duten eragina azaldu ere.
c) Ur geza modu jasangarrian kudeatzeak zer esan nahi duen azaldu du, eta kudeaketa horretan
lagunduko duten neurriak zerrendatu ditu.
d) Akuiferoak kutsatzeak izaki bizidunen populazioengan duen efektu kaltegarria identifikatu du.
e) Laborategian, hainbat jatorritako ur-laginen kutsatzaile posibleak identifikatu ditu.
f) Uraren kutsadurak eta ura arduragabe erabiltzaileak eragiten dituzten efektuak aztertu ditu.
8.- Lurreko gainazalaren erliebeak eta paisaiak eratzeko eta aldatzeko prozesuak sailkatzen ditu,
eta eragile geologikoen eta gizakion ekintzarekin lotzen ditu, prozesu horiek baldintzatzen dituen
aldetik; halaber, baliabide geologikoak eta lurzorua zaintzeko lagungarri diren neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erliebearen modelaketa baldintzatzen duten faktoreak (klima, arroka-materialen ezaugarriak...)
modelaketaren ondorio diren paisaia motekin lotu ditu.
b) Meteorizazioko, higadurako, garraioko eta sedimentazioko prozesuak bereizi ditu.
c) Kanpoko eragile geologiko garrantzitsuenak bereizi ditu, eta erliebea eratzeko prozesuekin zer
nolako lotura duten adierazi du.
d) Elkarrekin lotu ditu eragile geologiko nagusien ekintza eta paisaian eragiten dituzten zenbait
forma.
e) Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan eta
aldaketan zer garrantzi duten aztertu du.
f) Lurzorua kutsatzen duten faktore eta arrazoi nagusiak identifikatu ditu, eta lurzoruaren
kontserbazioa eta baliabide geologikoak egoki kudeatzea garrantzitsuak direla onartu du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko eta ingurune hurbileneko paisaia bereizgarriei buruzko ikerketa
egin du, eta paisaia horren modelatzea baldintzatu duten giza faktoreetako zenbait identifikatu ditu.
9.- Ingurumen-orekari laguntzen dio; horretarako, ingurumen-arazo nagusien arrazoiei eta
ondorioei buruzko argudioak ematen ditu, betiere garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, eta
ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko ekintzak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Ingurumen-arazo garrantzitsuenak sailkatu ditu, dela oro har, dela Euskal Autonomia
Erkidegoan: baliabideak ahitzea eta gehiegi ustiatzea, kutsadura areagotzea, biodibertsitatea galtzea,
klima aldatzea, desertifikazioa, hondakinak, eta beste.
b) Ingurumen-arazo nagusiak arazo horiek eragiten dituzten arrazoiekin lotu ditu, eta arazoen
ondorioak ere zehaztu ditu.
c) Baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatu behar direla argudiatu du.
d) Birziklatzearen eta baliabide materialak berrerabiltzailearen alde onak eta alde txarrak aztertu
ditu.
e) Energia-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea ingurumenarentzat zein garrantzitsua den
azaldu du.
f) Bere aztarna ekologikoa kalkulatu du, eta adierazi du baliabide naturalen kontsumoa
desorekatua eta gehiegizkoa dela.
g) Ingurumenaren narriadura geldiarazteko konpromiso eta ekintza pertsonalen zerrenda egin du.
h) Ikastetxean ingurumena hobetzeko jardueretan parte hartu du.
i) Euskal Autonomia Erkidegoan garapen jasangarriarekin lotuta egiten diren ingurumenestrategietako zenbait identifikatu ditu.
10.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, ekuazioak eta ekuazio-sistemak ebazteko
metodoak aplikatzen ditu, eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adierazpen aljebraiko errazak egin eta sinplifikatu ditu.
b) Zenbakizko balioak atera ditu adierazpen aljebraiko batetik.
c) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak, eta ezezagunak
identifikatu ditu.
d) Lehen eta bigarren mailako ekuazio errazak ebatzi ditu, modu aljebraikoan eta grafikoki.
e) Problema bat ebazteko ekuazio egokiak proposatu ditu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak eta beste jakintza-arlo batzuetakoak ebatzi ditu, ekuazioen
eta sistemen bitartez.
g) Balioetsi du hizkuntza aljebraikoa bizitza errealaren egoerak irudikatzeko zehatza, sinplea eta
erabilgarria dela.
11.- Testuinguru errealetan agertzen diren irudi geometrikoak zuzenean eta zeharka neurtzen
ditu, eta horretarako behar dituen tresna, formula eta teknikak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi eta gorputz geometrikoen angeluak, luzerak, azalerak eta bolumenak neurtzeko tresna
egokiak erabili ditu.
b) Hainbat estrategia erabili ditu (antzekotasunak eta irudi sinpleagoetan deskonposatzea,
besteak beste), mundu fisikoan zeharkako neurriak zenbatesteko eta kalkulatzeko.
c) Perimetroak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak erabili ditu, eta unitate egokiak
esleitu dizkie.
d) Antzeko irudiak identifikatu ditu, eta proportzionaltasun-harremanak ezarri ditu.
e) Thalesen teorema aplikatu, eta triangeluen antzekotasuna erabili du, problema geometrikoak
ebazteko.
f) Taldean lan egin du neurriak lortzeko.
g) IKTak erabili ditu, hainbat irudi eta gorputz irudikatzeko.
12.- Taula, grafiko, adierazpen aljebraiko edo enuntziatu baten bidez emandako erlazio funtzional
sinpleak interpretatzen ditu; balioak lortzen ditu horietatik, eta aztertutako fenomenoari buruzko
ondorioak ateratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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du.

a) Egoera bakoitzean esku hartzen duten aldagaiak identifikatu ditu.
b) Aldagaien arteko mendekotasuna aztertu du, eta harreman posibleak bilatu.
c) Aztergai diren grafiko eta taulen irakurketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin du.
d) Magnitudeen arteko mendekotasun linealeko eta koadratikoko harremanak identifikatu ditu.
e) Funtzio linealak grafikoki irudikatu ditu.
f) Funtzio koadratikoak grafikoki irudikatu ditu.
g) Funtzio esponentziala grafikoki irudikatu du.
h) Benetako egoerekin lotutako funtzio motak irudikatzen dituzten grafikoetatik informazioa atera
i) Baliabide teknologikoak erabili ditu grafikoak irudikatzeko.

13.- Estatistika-populazio baten inguruko datu eta grafikoak jaso, antolatu eta irudikatzen ditu,
metodo eta tresna teknologiko egokiak erabilita eta alderdi nabarmenenak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Populazio baten estatistika-datuak jaso, antolatu eta irudikatu ditu estatistika-tauletan.
b) Maiztasun absolutuak eta erlatiboak kalkulatu ditu.
c) Aztertutako egoerari gehien egokitzen zaizkion estatistika-grafikoak egin ditu.
d) Datu-banaketa baten batez bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu eta behar bezala
interpretatu ditu.
e) Kalkulagailua edo software egokia erabili du, parametroak kalkulatzeko eta estatistika-grafikoak
sortzeko.
f) Aztertutako datu eta grafikoetan oinarrituta zentzuzko ondorioak atera ditu, eta informazio
garrantzitsua komunikatzeko txostenak egin.
14.- Gertaera baten probabilitate-balioari buruzko iragarpenak egiten ditu, aurretik enpirikoki
lortutako informazioan edo kasu sinpleen azterketan oinarrituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hiztegi egokia erabili du probabilitatearekin lotutako egoerak deskribatzeko.
b) Ausazko gertakari baten kasu posibleen kontaketa egin du, taula edo zuhaitz-diagrama errazak
erabilita.
c) Gertakari jakin bat gertatzeko maiztasun erlatiboaren kontzeptua erabili du, eta ehuneko
moduan adierazi.
d) Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak bereizi ditu.
e) Laplaceren araua aplikatu du, eta gertakari baten probabilitatea zehaztu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak ebatzi ditu probabilitate-kalkulu errazak eginez.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
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Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: antolaketa, materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko materialak eta oinarrizko tresnak erabiltzeko prozedurak eta jarraibideak.
Mikroskopio optikoa eta digitala eta lupa binokularra erabiltzeko jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Oinarrizko magnitudeak neurtzea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Laborategian laneko txostenak egiteko arauak.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko.
3.- Eguneroko erreakzio kimikoak
Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak.
Erreakzio kimikoa. Erreakzio kimikoaren interpretazio makroskopikoa, substantzia bat beste
zenbait substantzia bihurtzeko prozesu den aldetik.
Energia-trukea erreakzio kimikoetan.
Erreakzio kimikoak eguneroko bizitzako eremuetan.
Oinarrizko erreakzio kimikoak.
4.- Indarra eta mugimendua
Mugimendua: erreferentzia-sistemak, ibilbidea, posizioa, egindako bidea.
Mugimenduak sailkatzea beren ibilbidearen arabera.
Abiadura. Unitateak.
Mugimendu zuzen uniformea: ezaugarriak. Interpretazio grafikoa.
Indarraren kontzeptua. Indarra, interakzio baten emaitza.
Indarren efektuak: deformazioa eta mugimendu-egoeraren aldaketa.
Grabitazioa. Gorputzen pisua.
Ohiko egoeretan solido bati aplikatutako indarrak irudikatzea. Ondoriozkoa edo erresultantea.
Lana eta energia. Makina sinpleak.
5.- Energia elektrikoa: oinarrizko zirkuituetako osagaien identifikazioa.
Materia eta elektrizitatea. Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak.
Korronte elektrikoa.
Elektrizitatea, garapen teknologikoa eta bizi-baldintzak.
Elektrizitatearen kontsumoan erabiltzen diren oinarrizko magnitudeak: energia eta potentzia.
Aplikazioak eguneroko bizitzan.
Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena.
Energia elektrikoa ekoizteko sistemak.
Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa. Etapak.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektriko nagusiak.
Zirkuitu elektrikoetako elementuak
Zirkuitu elektrikoetako oinarrizko osagaiak. Oinarrizko magnitude elektrikoak.
6.- Atmosferaren kutsadura
Kutsadura. Kutsatzaile nagusien kategorizazioa.
Kutsadura atmosferikoa; arrazoiak eta ondorioak.
Atmosferarekin lotutako ingurumen-arazo nagusiak:
Euri azidoa.
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Berotze globala: berotegi-efektua areagotzea
Ozono-geruza suntsitzea.
7.- Uraren kutsadura
Ura: planetan bizia izateko funtsezko faktorea.
Uraren kutsadura:
Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak.
Hondakin-uren arazketa.
Ura eta osasuna.
Ura modu jasangarrian kudeatzea, baliabide den aldetik.
8.- Lurzoruaren kutsadura eta paisaia aldatzea
Lurreko paisaia eta erliebea baldintzatzen duten faktoreak.
Kanpoko eragile eta prozesu geologikoak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa.
Eragile geologikoek erliebean eta paisaian egindako ekintzaren emaitzak.
Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan duten
garrantzia.
Lurzoruaren kontserbazioa. Kutsatzaile nagusiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia bereizgarri motak.
9.- Ingurumen-oreka eta garapen jasangarria
Ingurumenaren orekan eta kontserbazioan eragina duten faktoreak.
Giza jarduera eta ingurumena: inpaktu nagusiak.
Baliabide materialak eta energia-baliabideak gehiegi ustiatzearen ondorioak.
Hondakinak eta haien kudeaketa. Birziklatzea.
Kontsumoa eta garapen jasangarria: aztarna ekologikoa.
Garapen jasangarriaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
Onartzea ingurumena zaindu egin behar dela eta ingurumena errespetatzen duten
elkartasunezko jokabideak izan behar direla.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arazo nagusiak eta kudeaketa jasangarriaren neurriak.
10.- Ekuazioak eta sistemak ebaztea eguneroko egoeretan
Adierazpen aljebraikoak. Adierazpen aljebraikoen eraldaketa
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Lehen eta bigarren mailako ekuazioen ebazpen aljebraikoa eta grafikoa.
Ekuazio-sistema linealak.
Ekuazio-sistema lineal eta errazak ebaztea. Ebazteko metodoak.
Problemak ebaztea lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez.
11.- Irudi eta gorputz geometrikoak neurtzea
Elementu geometrikoak: puntuak, zuzenak eta planoak
Poligonoak eta poliedroak: elementuak deskribatzea eta sailkapena egitea.
Triangeluen azterketa. Triangeluen sailkapena.
Antzekotasuna. Triangeluen antzekotasuna. Thalesen teorema.
Zirkunferentzia eta zirkulua: zirkuluaren luzera eta azalera kalkulatzea.
Hainbat gorputz eta irudi aztertzea espazioan: prismak, piramideak, zilindroa, konoa eta esfera.
Hainbat gorputz eta irudiren bolumena aztertzea espazioan.
12.- Funtzio eta grafikoen hizkuntza

2016/3546 (1178/277)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko erraz baten bitartez deskribatutako fenomenoa
interpretatzea.
Funtzio linealak. Funtzio koadratikoak.
Beste funtzio batzuen azterketa: esponentziala
Grafikoak egin eta interpretatzea software egokia erabilita (kalkulagailu grafikoak edo
ordenagailua).
13.- Estatistikako elementuak
Estatistika deskribatzailearen oinarrizko elementuak: Populazioa, lagina. Aldagai kualitatiboak,
kuantitatiboak.
Taula eta grafiko estatistikoak.
Zentralizazioaren eta sakabanaketaren neurketak
Kalkulu-orria: datuak antolatzeko, kalkuluak egiteko, grafiko estatistiko egokienak sortzeko eta
egoera berrien simulazioak egiteko tresna.
14.- Probabilitatea kalkulatzea
Ausazko fenomenoak. Ausazko gertakariak. Gertakari baten maiztasuna. Maiztasun erlatiboa.
Probabilitatearen kontzeptua.
Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak.
Lagin-espazioa esperimentu errazetan.
Taula eta zuhaitz-diagrama errazak.
Probabilitateak kalkulatzea Laplaceren arauaren bitartez –esperimentu errazetan– edo
simulazioen bitartez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea II.
Kodea: 3012.
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 168 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Badaki zeintzuk diren gaur egungo gizarteen funtsezko ezaugarriak, eta haien antolamendu
sozial, politiko eta ekonomikoaren oinarrizko ezaugarriak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo gizarte-antolamenduaren ezaugarriak ordenatu ditu.
b) Europako espazioa bateratzeko prozesua balioetsi du, bilakaera aztertuta.
c) Egungo harreman ekonomikoen eredu globalizatuaren berri badu.
d) Tituluari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du, eta gertatutako
eraldaketak deskribatu ditu.
e) Informazioa biltzeko tresna errazak landu ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
baliatuta.
f) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
g) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
h) Gaur egungo arte-adierazpenen funtsezko bereizgarriak identifikatu ditu.
2.- Sistema demokratikoaren oinarrizko printzipioak interpretatzen eta balioesten ditu, eta
erakundeak eta funtzionamendua aztertzen ditu. Jabetzen da garrantzitsuak dela bitartekotza eta
gatazkak konpontzea, eredu demokratikoa hedatzeko bidean.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Jabetu egin da Espainiako eredu demokratikoaren funtsezko bereizgarriez, eta herrialdearen
garapenaren testuinguru historikoa balioetsi du.
b) Ingurune hurbileko harreman pertsonal eta sozialetan diskriminazio ezaren printzipioak duen
inplikazioa balioetsi du.
c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioak onartu ditu, gaur egungo
munduan zer nolako egoera dagoen ikusi du, eta pertsonen eguneroko bizitzan zer nolako eragina
duten balioetsi du.
d) Nazioarteko erakunde garrantzitsuenen funtzionamendu-arauak, erakundeak eta printzipio
gidariak aztertu ditu.
e) Lankidetzako eta iritziak erkatzeko jardueretan erabiltzeko moduko informazioa landu du.
3.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan erabili ditu ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
4.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboaren teknikak aplikatu ditu hainbat iturritatik jasotako ahozko testuak aztertzean.
b) Jabetu da zein den ahozko interakzioaren komunikatzeko asmoa eta egitura, eta erantzun
posibleak balioetsi ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta testuen ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai
eta gero eta konplexutasun handiagoko testuak osatzeko estrategiak ere, gero eta autonomia
handiagoz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu moten ezaugarri nagusiak balioetsi eta aztertu ditu, egin nahi duen lanerako mota
egokiena zein den hautatzeko.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak modu sistematikoan aplikatu
ditu, eta ateratako ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.

2016/3546 (1178/279)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

f) Erabilera akademikoko eta profesionaleko idatzizko testuen egitura aztertu du, eta hizkuntzaren
erabilerak eta mailak bereizi ditu.
g) Idatzizko testuak prestatzeko garaian jarraibide sistematizatuak erabili ditu, idatzizko
komunikazioa hobetzeko; erabilera diskriminatzaileak saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
h) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta hiztegi egokia erabili du hizkuntza-arauak eta xede-erabilerak aintzat hartuta.
i) Testuak idaztean gramatikaren eta ortografiaren arau garrantzitsuenak aplikatu ditu, hartara,
azken testua argia, zehatza eta egokia izan dadin formatuari eta komunikazio-testuinguruari
dagokienez.
j) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
6.- Literatura-testu adierazgarriak interpretatzen ditu; egilearen asmoa zein den konturatzen da,
eta testu horiek beren testuinguru historiko, soziokultural eta literarioarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez, eta dagokion testuinguruan kokatu du.
b) Literatura-lanetan hautemandako alderdiei buruzko iritzi pertsonal arrazoituak eman ditu.
c) Literatura-testuak aztertzeko estrategiak aplikatu ditu, eta gaiez eta zioez ohartu da.
d) Literatura-arloko autore, obra edo aldi bati buruzko informazioa bildu du monografia labur
batean.
7.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategiak eta oinarrizko hizkuntzaarauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, eta igorlearen asmoa eta gaia zeintzuk diren ondorioztatu du.
b) Testuaren ideia orokorra ulertu du, eta bere hitzekin adierazi du.
c) Irudiaren laguntzarekin, ideia garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
d) Entzutearen helbururako garrantzitsuak diren informazio espezifikoak atera ditu.
e) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
f) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko estrategiak erabili ditu.
g) Eremu akademikoarekin, pertsonalarekin eta lanbide-eremuarekin lotutako gaiei buruzko
lexiko, esamolde eta esaldi errazak erabili ditu.
h) Oinarrizko lokailuak erabili ditu ahozko testu laburrak sortzean.
i) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu lanbideeremuko gai ezagunei buruz.
j) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
k) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
l) Komunikazio-trukeetan, behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako arauak (kortesialegeak, erregistroa, hitzik gabeko hizkuntza, bestelakoak).
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testuaren oinarrizko komunikazio-asmoa identifikatu du.
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b) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
c) Informazio espezifikoa eta garrantzitsua lokalizatu eta hautatu du.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak sortu ditu.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu eremu pertsonalarekin, akademikoarekin eta lanbide-eremuarekin loturik gelan
landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
j) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
k) Ingelesa komunikatzeko erabili nahi duela eta ikasi nahi duela adierazi du.
l) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko eleaniztun izateak duen
garrantzia onartu du.
m) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Gizarte garaikideak
Gizarte demokratikoak.
Sistema demokratikoen eraketa.
Nazioarteko harremanak.
Egungo mundu globalizatua.
Lankidetza-politikak.
Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako egungo harreman-esparruan.
Europaren eraketa.
Europar Batasuna, oinarrizko erakundeak eta funtzionamendua.
Egitura ekonomikoa:
- Globalizazio ekonomikoa eta garapen jasangarria. Elkarrekiko mendetasuna eta globalizazioa.
- Industriaren deslokalizazioa eta merkataritza-modu berriak.
- Bertako ekoizpen-sektorearen bilakaera.
Arte garaikidearen oinarrizko ezaugarriak.
2.- Sistema demokratikoa eta sistema horren erakundeak
Demokrazia, zuzenbidezko estatu.
Oinarrizko eskubideak, arauen zutabe.
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean.
Giza Eskubideak eguneroko bizimoduan.
Eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzea.
Espainiako eredu demokratikoa. 1978ko Konstituzioa. Autonomien Estatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde politikoak eta lurralde-antolaketa.
Gatazkak ebaztea:
- Bide ez-demokratikoak eta indarkeriazkoak.
- Indarkeriarik gabeko bideak eta bide demokratikoak.
3.- Gizarte Zientzietako informazioaren tratamendua eta lanketa
informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.
Aurkezpenak eta argitalpenak IKTak erabiliz.
Lankidetza-lanerako estrategiak.
Funtzionamendu-arauak eta jarrerak iritziak alderatzean.

2016/3546 (1178/281)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

4.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Ahozko testuak.
Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ideia eta argumentuak azaltzea: edukiak antolatu eta planifikatzea.
Ikus-entzunezko baliabideak erabiltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
Entzuleen interesa hobetzeko estrategiak.
Normas socio comunicativas.
5.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, bai eta
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Idatzizko testuak: txostenak, saiakerak, bestelakoak.
Testu akademikoak irakurtzeko estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testuinguruarekin lotutako alderdiak: erregistroa, deixia, estilo zuzena eta zeharkakoa.
- Diskurtsoarekin lotutako alderdiak: lokailuak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
6.- Literatura-testuak irakurtzea
Testu ez-literarioak interpretatzea.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura eta generoak.
XX. mendeko euskarazko eta gaztelaniazko literatura-lanetako pasarteak eta testuak irakurtzea.
7.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Ingelesez ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak...
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu erraz, labur edo ertainak ulertzea, hainbat euskarritan
emanak, eremu pertsonalean, akademikoan eta lanbide-eremuan ohikoak diren eta maiz gertatzen
diren komunikazio-egoerei dagokienez.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategia erabiltzea: aurrea hartzea, egiaztapena, laguntza
bisuala, aldez aurretiko ezagutzak…
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesua, finkatutako jarraibideei jarraiki: plangintza eta informazioa
bilatzea, testua sortzea eta berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzea, hainbat euskarritan emanak, eremu pertsonaleko eta
lanbide-eremuko gaiei dagokienez.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
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8.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: aurrerapena, egiaztapena, dedukzioa,
zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, ingelesez
idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen hizkuntza-elementuen
erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta egitea: lanbide-arloari dagokion lexiko espezifikoa, bai
eta eremu akademiko eta pertsonalarekin lotura duena ere, egitura eta esamolde arruntak.
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea
Kodea: E800
Kurtsoa: 2
Iraupena: 53 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzako hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak
aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak zabaltzeko eta
produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.
b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu
ditu.
c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.
d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.
e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.
2.- Ekimen sortzaileak bere garapen pertsonal eta profesionalerako eskaintzen dituen aukerak
aztertzen eta baloratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Kultura ekintzailearen kontzeptua eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen
garrantzia aztertu ditu.
b) Ekimenak, sormenak, erantzukizunak eta talde-lanak duten garrantzia baloratu du, jarduera
ekintzailean arrakasta lortzeko funtsezko konpetentziak baitira.
c) Ekimen sortzailea baloratu du, erronka pertsonalei eta profesionalei aurre egiterakoan jarrera
positiboa delakoan.
d) Enpresaburuaren kontzeptua eztabaidatu du, eta enpresaburuak ekonomia- eta gizartegarapenean duen ekarpena aztertu, bai eta profilaren eskakizun eta jarrerak ere.
e) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.
3.– Lan-harremanen ondoriozko eskubide eta betebeharrak interpretatzen ditu, eta gaitasuna
dauka horiek lan-kontratuetan aurkitzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.
b) Kontratazio-modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa
sustatzeko neurriak identifikatu ditu.
c) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.
d) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.
e) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.
f) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan
adostutako lan-baldintzak identifikatu ditu.
4.– Laneko segurtasun- eta osasun-arloko arau-esparrua interpretatzen du, eta Laneko Arriskuen
Prebentziorako neurriak aplikatzen, eta lehen sorospenak ematen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamenduei, materialei eta ekoizpen-prozesuari dagozkion prebentzio-arau nagusiak
identifikatu ditu, bai eta lan-ingurunean beharrezkoak diren norbera babesteko ekipamenduak (NBE)
ere.
b) Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko betebehar eta eskubideak identifikatu ditu eta
horien arabera jardun du.
c) Laneko baldintzak eta arriskuak interpretatu ditu, bai eta arrisku horien prebentzioa ere.
d) Lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen motak
identifikatu ditu.
e) Botikinaren osaera eta erabilera identifikatu du, eta, hala behar izan denean, lehen
sorospenetako oinarrizko teknikak aplikatu ditu kalte mota ezberdinen aurrean.
5.– Laneko Arriskuen Prebentzioan erantzukizuna duten agenteak eta haien zereginak
identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako erakundeak eta agenteak identifikatu ditu.
b) Bere lanbide-eremuko prozedura espezifikoetan berezkoak diren arriskuak ebaluatu ditu.
c) Lan-inguruneko ingurumen-arriskuak nahiz sortutako hondakinen tratamendua identifikatu ditu.
d) Alderdi horri dagokionez, existitzen diren planetako elementuak identifikatu ditu (prebentzioa,
larrialdia, beste batzuk).
e) Prebentzioaren kudeaketaren oinarrizko elementuak identifikatu ditu.
f) Lan-inguruneari dagozkion laneko arriskuen prebentziorako neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
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1.– Laneratzea eta bizialdi osoko ikaskuntza
Tituluari lotutako prestakuntzako aukerak eta ibilbideak identifikatzea.
Tituluari lotutako lanbide-sektorea aztertzea eta interpretatzea, eta lanpostu posibleak
identifikatzea.
Curriculum vitaea prestatzea, eta elkarrizketa simulatu bateko portaera eta jarrerak aztertzea.
Jarduera ekintzailetik eratorritako aukerak eta arriskuak ebaluatzea.
2.– Ekimen sortzailea
Kultura ekintzailea garapenaren eta gizarte-ongizatearen eragile.
Jarduera ekintzailearen faktore gakoak: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak
hartzea: ekintzailearen profila identifikatzea.
Arriskua ebaluatzea jarduera ekintzailean.
Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.
3.- Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak
Langileen eskubideak eta betebeharrak.
Lan-kontratua: kontratuen elementuak, ezaugarriak eta motak.
Nomina eta Gizarte Segurantzaren eta PFEZaren kargurako atxikipenak interpretatzea.
Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.
Ordezkaritza sindikala, eta hitzarmen kolektiboen interpretazioa.
4.– Laneko segurtasuna eta osasuna: oinarrizko kontzeptuak
Oinarrizko arau-esparrua, laneko arriskuen prebentzioaren arloan. Arlo horretako eskubideak eta
betebeharrak.
Lana eta osasuna: lan-arriskuak. Arrisku-faktoreak.
Lanaren ondoriozko kalteak. Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak. Lanak eragindako
beste patologia batzuk.
Langileen osasuna kontrolatzea.
Lan-karga, nekea eta lanarekiko asegabetasuna.
Lehen laguntzak.
5.- Arrisku orokorrak eta prebentzioa
Segurtasun-baldintzekin lotzen diren arriskuak.
Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Taldeko eta banakako babesa.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak:
- Laneko segurtasuna eta osasuna jorratzen dituzten erakunde publikoak.
- Prebentzio-lana antolatzea: "oinarrizko ohiturak".
– Dokumentazioa: jaso, prestatu eta artxibatzea.
Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza.
Kodea: 3089
Kurtsoa: 2
Iraupena: 260 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Igeltserotzako oinarrizko lanak egiten ditu, jardunbide egokiak eta segurtasunari buruzko
arauak errespetatuz.
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Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Laneko elementuak identifikatu ditu.
b) Obra-lekuak prestatzeko lanak egin ditu.
c) Adreilu fabrika mota desberdinak, hainbat lodieratakoak, altxatu ditu.
d) Igeltsuzko luzituak eta emokadurak egin ditu.
e) Zarpiatuak egin ditu.
f) Alikatatze-lanak egin ditu, behar diren lautasun eta akaberekin.
g) Zoladurak jarri ditu, eta bukaerako emaitzak egoki diren lautasuna eta akaberak ditu.
h) Iturgintzarako, elektrizitaterako, saneamendurako eta aire girotzerako laguntza-eragiketak egin
i) Lantaldean parte hartu du, eta ekimena eta interesa erakutsi du.
j) Lekua txukun eta garbi izanik egin du lan.

2.- Eraikinen oinarrizko zaharberritze- eta mantentze-lanak egiten ditu, jardunbide egokiak eta
segurtasunari buruzko arauak errespetatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko elementuak identifikatu ditu.
b) Oinarrizko aurrekontuak egin ditu, jarduketaren konplexutasunaren arabera.
c) Jarduteko tokietatik oztopoak kendu ditu, segurtasun-irizpideekin bat.
d) Jarduketa-eremuak saneatu ditu.
e) Saneamenduak eragindako hondarrak kendu ditu.
f) Konpondutako guneak margotu ditu, kontuan harturik konponketa motak, konponketetako
akaberak eta materialak.
g) Jarduketaren arabera har daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztu ditu.
h) Eragiketak egin dituenean laneko segurtasun-araudia kontuan hartu du.
3.- Urbanizazio lanak egiten ditu, zuinketa kontuan harturik eta segurtasun-arauak errespetatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jarduketa barneko hiri-eremuak seinaleztatu ditu.
b) Kutxetak eta putzuak egin ditu, tipologiaren eta kokapenaren arabera.
c) Zangak egin ditu, horien helburuaren arabera.
d) Soberako produktuak kendu ditu, bide segurtasuneko irizpideak kontuan harturik.
e) Kutxeta, zanga eta putzuetako geruzak nibelatu egin ditu, azkeneko materiala hobeto jartzeko.
f) Material zurrunarekin jarri ditu zoladurak, trazaduraren, nibelazioaren eta zuinketaren arabera.
g) Hiri-altzariak ainguratzeko plakak hartu ditu.
h) Hiri-altzari bertikalak jarri ditu, beren tipologiaren arabera.
i) Jartzeko eta sostengatzeko hirigintzako baldintzak errespetatu ditu.
4.- Paramentuen emokadurak eta luzituak egiten ditu aliritzira, eta laguntzen du materialak
pilatzen, euskarriak egokitzen eta oreak prestatzen, jasotako jarraibideak betez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lan-eremua eta hartarako sarbideak identifikatu ditu.
b) Laguntza eman du honako hauek garraiatzeko eta muntatzeko: bitarteko lagungarriak, makinak
eta segurtasuneko eta osasuneko ekipamenduak, bai banakakoak bai taldekakoak, bidezko dena.
c) Laguntza eman du zuinketarako, nibelak trazatzeko eta tentu-gidak, mirak eta berdingidak
ezartzeko.
d) Igeltsuzko emokadura egin du bistaz, enpresak erabiltzen dituen teknikak eta metodoak
aplikatuz.

2016/3546 (1178/286)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

e) Igeltsuzko luzitua egin du aliritzira, enpresak erabiltzen dituen prozedurak eta sistemak
aplikatuz, eta egindako lana neurtzen lagundu du.
f) Lanaldiaren bukaeran, tresnak, bitarteko lagungarriak eta lan-eremua garbitu ditu, jasotako
jarraibideen arabera.
g) Banakako eta taldekako segurtasun-irizpideak errespetatuz jardun du, eskatzen den
kalitatearekin eta ezarritako denboran.
h) Lanaldiko lan-zamako jarduketak egin ditu, ingurumenari buruz ezarritako irizpideak betez.
i) Lantaldean parte hartu du, eta ekimena eta interesa erakutsi du.
5.- Paramentuak eta beste gainalde batzuk margotzen ditu, kola-pinturarekin edo pintura
plastikoarekin, eta laguntzen du materialak pilatzen, euskarriak egokitzen eta nahasketak prestatzen,
jasotako jarraibideak betez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lan-eremua eta hartarako sarbideak identifikatu ditu.
b) Laguntza eman du honako hauek garraiatzeko eta muntatzeko: bitarteko lagungarriak, makinak
eta segurtasuneko eta osasuneko ekipamenduak, bai banakakoak bai taldekakoak, bidezko dena.
c) Euskarrien egoerari eta izaerari dagozkien inprimazio teknikak aplikatu ditu.
d) Lan-prozesuak ukitu behar ez dituen elementuak babestu ditu.
e) Kola-pintura edo pintura plastikoa aplikatu du, enpresak erabiltzen dituen teknikak eta
metodoak aplikatuz.
f) Lanaldiaren bukaeran, tresnak, bitarteko lagungarriak eta lan-eremua garbitu ditu, jasotako
jarraibideen arabera.
g) Banakako eta taldekako segurtasun-irizpideak errespetatuz jardun du, eskatzen den
kalitatearekin eta ezarritako denboran.
h) Lanaldiko lan-zamako jarduketak egin ditu, ingurumenari buruz ezarritako irizpideak betez.
i) Egindako lanaren neurketan lagundu du.
j) Lantaldean parte hartu du, eta ekimena eta interesa erakutsi du.
6.- Paramentuetan paper pintatuak jartzen ditu, eta laguntzen du materialak pilatzen,
paramentuak egokitzen eta itsasgarriak prestatzen, jasotako jarraibideak betez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lan-eremua eta hartarako sarbideak identifikatu eta aztertu ditu.
b) Laguntza eman du honako hauek garraiatzeko eta muntatzeko: bitarteko lagungarriak, makinak
eta segurtasuneko eta osasuneko ekipamenduak, bai banakakoak bai taldekakoak, bidezko dena.
c) Paramentuak egokitu ditu, aldez aurretik inprimazio teknika egokiak aplikatuz, kontuan harturik
euskarriaren egoera eta izaera eta erabili beharreko papera.
d) Lan-prozesuak ukitu behar ez dituen elementuak babestu ditu.
e) Paper margotua jarri du, enpresak erabiltzen dituen teknikak eta metodoak aplikatuz.
f) Lanaldiaren bukaeran, tresnak, bitarteko lagungarriak eta lan-eremua garbitu ditu, jasotako
jarraibideen arabera.
g) Banakako eta taldekako segurtasun-irizpideak errespetatuz jardun du, eskatzen den
kalitatearekin eta ezarritako denboran.
h) Lanaldiko lan-zamako jarduketak egin ditu, ingurumenari buruz ezarritako irizpideak betez.
i) Egindako lanaren neurketan lagundu du.
j) Lantaldean parte hartu du, eta ekimena eta interesa erakutsi du.
7.- Moldurak eta sabai faltsuak –jarraituak nahiz plakazkoak– jartzen ditu, eta laguntza ematen du
materialak prestatzeko eta itsasgarriak egiteko, jasotako jarraibideei segituz.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Lan-eremua eta hartarako sarbideak identifikatu ditu.
b) Laguntza eman du honako hauek garraiatzeko eta muntatzeko: bitarteko lagungarriak, makinak
eta segurtasuneko eta osasuneko ekipamenduak, bai banakakoak bai taldekakoak, bidezko dena.
c) Laguntza eman du zuinketan eta nibelak gauzatzen eta trazatzen, enpresak erabiltzen dituen
metodoen eta prozeduren arabera.
d) Sabai aizunak –jarraituak nahiz plakazkoak– jarri ditu, enpresak erabiltzen dituen teknikak eta
metodoak aplikatuz.
e) Lanaldia bukatutakoan tresnak, tresnak, bitarteko lagungarriak eta lan-eremua garbitu ditu,
jasotako jarraibideen arabera.
f) Banakako eta taldekako segurtasun-irizpideak errespetatuz jardun du, eskatzen den
kalitatearekin eta ezarritako denboran.
g) Lanaldiko lan zamako jarduketak egin ditu, ingurumenari buruz ezarritako irizpideak betez.
h) Egindako lanaren neurketan lagundu du.
i) Lantaldean parte hartu du, eta ekimena eta interesa erakutsi du.
8.– Enpresako laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauekin bat jarduten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Uneoro prebentzioari eta segurtasunari buruzko araudi orokorra bete du, baita enpresak
ezarritakoak ere.
b) Lantokian norberaren jardun eremuan dauden arrisku-faktoreak eta -egoerak identifikatu ditu.
c) Jarduerarekin zerikusia duten jarrerak hartu ditu laneko eta ingurumeneko arriskuak gutxitzeko.
d) Eragiketa batzuetarako eta besteetarako ezarritako norbera babesteko ekipoa (NBE) erabili du.
e) Makinak, ekipamenduak eta instalazioak babesteko gailuak erabili ditu jardueretan.
f) Prebentzio-planaren arabera jardun du.
g) Lan-eremua arriskuez libre, eta ordenan eta garbi mantendu du.
h) Energiaren kontsumoa eta hondakinen sorrera ahalik eta gehien gutxituz lan egin du.
9.- Arduraz jarduten du eta enpresako harreman tekniko-sozialen sisteman integratzen da.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Arretaz bete ditu jasotzen dituen jarraibideak.
b) Egiten duen lanaz arduratu da eta eraginkortasunez komunikatu da pertsona egokiarekin une
bakoitzean.
c) Betekizun eta arau teknikoak bete ditu, jardunbide profesionala erakutsi du eta lana arrazoizko
denboran bukatu du.
d) Errespetua erakutsi du uneoro ezarritako prozedurekiko eta arauekiko.
e) Ezarritako jarraibide eta prozeduren arabera antolatu du bere lana, lehentasunaren arabera
bete ditu zereginak, eta segurtasuneko eta kalitateko irizpideak erabili ditu esku-hartzeetan.
f) Norberaren jarduera gainerako langileekin koordinatu du, eta aurreikusi gabeko edozein
aldaketaren, behar garrantzitsuren edo gorabeheraren berri eman du.
g) Lanera puntualtasunez heldu da, ezarritako atsedenaldiak hartu ditu eta lantokia ez du behar
baino lehenago utzi, behar bezala justifikatutako arrazoirik gabe.
h) Beharrezko informazioa edo norberak lanean izan ditzakeen zalantzak egoki galdetu dizkio
arduradun hurrenari.
i) Lana nagusiek emandako aginduen arabera egin du, eta kasuan kasuko aldaketak edo
iradokizunak behar den tokian eta moduan egin ditu.
4.- Espazioak eta ekipamenduak
4.1 Espazioak:
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AZALERA (m2)

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA
Balio anitzeko gela
Eraikuntza-tekniken lantegia

40
200

4.2 Ekipamenduak:

Balio anitzeko gela

Sarean instalatutako ordenagailuak. Proiekziokanoia eta internet. Ikus-entzunezko baliabideak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak
Mahaiak eta aulkiak.

Eraikuntza-tekniken lantegia

Cabina de prácticas.
Superficie para prácticas de solados.
Papereztatzeko, pintatzeko eta sabai aizunak
jartzeko ekipoak eta materialak.
Líneas para realización de fábricas de ladrillo.
Huecos para el empotramiento de señalización
vertical y mobiliario urbano.
Eskuzko erremintak.
Neurtzeko eta sestran jartzeko erremintak.
Bitarteko osagarriak
Segurtasun-ekipoak eta -baliabideak.

5.- Irakasleak.
5.1.- Sektore publikoan, lanbide-profilari lotutako lanbide-moduluak eman ahal izateko, hauek
izango dira irakasleen espezialitateak:
LANBIDE-MODULUA
3082 Oinarrizko igeltserotza
3083 Emokadurak eta luzituak
3084 Sabai aizunak
3085 Pintura eta papereztatzea
3086 Eraikinen eraberritzea eta
oinarrizko mantentze-lanak
3087 Kanpo-zoladurako eta
urbanizazioko lanak
E560. «Bistako» eraikuntzak
E561. Zeramikazko estaldurak
E562. Dekorazioko barne-estaldurak

E800. Laneko prestakuntza eta
orientabidea

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEA/BESTE
BATZUK

Eraikuntza-proiektuen
bulegoa
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEAREN
KIDEGOA

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako
katedradunak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
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Eraikuntza-proiektuen
bulegoa
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada
3089 Lantokiko prestakuntza.

Eraikuntza-proiektuen
bulegoa

Hezkuntzako
irakasleak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

5.2 Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek behar ditu lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3082 Oinarrizko igeltserotza
3083 Emokadurak eta luzituak
3084 Sabai aizunak
3085 Pintura eta papereztatzea
3086 Eraikinen eraberritzea eta oinarrizko
mantentze-lanak
3087 Kanpo-zoladurako eta urbanizazioko
lanak
E560. «Bistako» eraikuntzak
E561. Zeramikazko estaldurak
E562. Dekorazioko barne-estaldurak
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3089 Lantokiko prestakuntza.

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, edo
dagokion mailako titulua edo beste
zenbait titulu baliokide.

5.3 Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, honako titulazio hauek beharko dira lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3082 Oinarrizko igeltserotza
3083 Emokadurak eta luzituak
3084 Sabai aizunak
3085 Pintura eta papereztatzea
3086 Eraikinen eraberritzea eta oinarrizko
mantentze-lanak
3087 Kanpo-zoladurako eta urbanizazioko lanak
E560. «Bistako» eraikuntzak
E561. Zeramikazko estaldurak
E562. Dekorazioko barne-estaldurak
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3089 Lantokiko prestakuntza.

Diplomaduna, ingeniari teknikoa edo
arkitekto teknikoa edo dagokion mailako
titulua edo beste zenbait titulu baliokide.
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6.- Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su
acreditación o convalidación.
UNIDADES DE COMPETENCIA
ACREDITABLES
UC0142_1: Estaltzeko fabrikak eraikitzea.
UC0870_1: Estalkietarako isurialde
triangeluarrak eraikitzea.
UC0872_1: Zarpiatuak eta emokadurak aliritzira
egitea.
UC0869_1: Oreak, morteroak, itsasgarriak eta
hormigoiak prestatzea.

LANBIDE-MODULUAK
3082 Oinarrizko igeltserotza
3083 Emokadurak eta luzituak

3084 Sabai aizunak

UC1903_1: Igeltsu xaflatuzko plakak
instalatzeko oinarrizko eragiketak egitea.

3085 Pintura eta papereztatzea

UC0873_1: Eraikuntzan inprimazio eta pintura
babesleak aplikatzea.
UC0871_1: Eraikuntzako estalduretarako
euskarriak saneatzea eta erregularizatzea.
UC0276_1: Eragiketa osagarriak egitea
eraikuntza-obretan.

3086 Eraikinen eraberritzea eta oinarrizko
mantentze-lanak
3087 Kanpo-zoladurako eta urbanizazioko lanak

7.- Norgehiagoka egonez gero, titulu honek onarpenerako lehentasun-irizpideak aplikatzeko
baimena ematen die erdi-mailako heziketa-ziklo hauetarako
Titulu honek lehentasuna izango du honako lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan
onartzeko:
Eraikuntza eta Obra Zibila
Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxoa
Fabrikazio Mekanikoa
Instalatze- eta mantentze-lanak
Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze-lanak
Elektrizitatea eta Elektronika
Informatika eta Komunikazioak
Itsasoa eta Arrantza
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VI. ERANSKINA, UZTAILAREN 7ko 104/2016 DEKRETUARENA
SUKALDARITZAKO ETA JATETXE-ARLOKO OINARRIZKO LANBIDE-TITULUA
1.- Tituluaren identifikazioa
Sukaldaritzako eta Jatetxe-arloko oinarrizko lanbide-titulua elementu hauek identifikatzen dute:
●
●
●
●
●

Izena: Sukaldaritza eta Jatetxe-arloa.
Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
Iraupena: 2.000 ordu.
Lanbide-arloa: Ostalaritza eta Turismoa.
Europako baliokidea: INSN 3.5.3 (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua).

2.- Lanbide-profila
2.1 Tituluaren konpetentzia orokorra
Titulu honen konpetentzia orokorra da sukaldaritzako prestakin errazak prestatzeko eta
kontserbatzeko oinarrizko zereginak autonomiaz egitea, sukaldaritzako ekoizpenaren arloan, eta
janariak eta edariak prestatu eta aurkeztea jatetxeetan eta catering establezimenduetan, ondoko
hauek ere eginez: bezeroarentzako zerbitzu eta arretan laguntzea, ezarritako kalitate protokoloak
jarraitzea, higienerako, lan-arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak betetzea,
erantzukizunez eta ekimen pertsonalez, eta ahoz eta idatziz komunikatuz gaztelaniaz eta, behar
denean, hizkuntza koofizialean, baita atzerriko hizkuntza batean ere.
2.2. Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta
konpetentzia-atalen zerrenda:
- Osatutako lanbide-kualifikazioak:
a) Sukaldaritzako oinarrizko eragiketak .HOT091_1. (295/2004 Errege Dekretua, otsailaren
20koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UCO255_1: Sukaldaritzako hornikuntza, aurretiazko elaborazio eta kontserbazioko oinarrizko
eragiketak egitea.
UCO256_1: Sukaldaritzako elaborazioan laguntzea, eta prestaketa errazak egin eta aurkeztea.
b) Jatetxeko eta tabernako oinarrizko eragiketak .HOT092_1. (295/2004 Errege Dekretua,
otsailaren 20koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UCO257_1: Janariak eta edariak zerbitzatzen laguntzea.
UCO258_1: Oinarrizko hornikuntza-eragiketak egitea, eta edari errazak eta janari azkarrak
prestatu eta aurkeztea.
- Osatu gabeko lanbide-kualifikazioak:
a) Cateringeko oinarrizko eragiketak .HOT325_1. (1700/2007 Errege Dekretua, abenduaren
14koa). Konpetentzia-atal hau barne hartzen du:
UC1090_1: Catering-zerbitzuetatik heldu diren salgaiak jasotzeko eta garbitzeko zereginak
burutzea.
b) Barneko garraioaren eta mantentze-lanen eragiketa osagarriak elikagaien industrian
.INA173_1. (1228/2006 Errege Dekretua, urriaren 27koa). Konpetentzia-atal hau barne hartzen du:
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UC0546_1: Elikagaien industriako ekipamenduetako eta instalazioetako nahiz ingurunea
babesten laguntzeko ekipamenduetako eta instalazioetako garbiketa- eta higiene-eragiketak egitea
jasotako argibideen arabera.
c) Merkataritzako jarduera osagarriak. COM412_1. (1179/2008 Errege Dekretua, uztailaren
11koa). Konpetentzia-atal hau barne hartzen du:
UC1329_1: Bezeroari arreta eta informazio operatibo, egituratu eta protokolarizatua ematea.
2.3 Lanbide-ingurunea
2.3.1 Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:
Sukaldeko urgazle edo laguntzailea.
Elikagaiak eta edariak produzitzeko eta zerbitzatzeko unitateetako ekonomatuko laguntzailea.
Aretoko zerbitzariaren urgazlea edo laguntzailea.
Tabernako edo kafetegiko zerbitzariaren urgazlea edo laguntzailea.
Tabernariaren urgazlea edo laguntzailea.
Sukaldeko urgazlea edo laguntzailea elaborazio sinple eta azkarrez (pintxoez, plater konbinatuez,
eta abar) osatutako eskaintza duten establezimenduetan.
Elikagaiak eta edariak produzitzeko eta zerbitzatzeko unitateetako ekonomatuko laguntzailea.
3.- Heziketa-zikloaren irakasgaiak
3.1 Tituluaren helburu orokorrak
a) Garbitzeko eta mantentze-lanetarako materialen eta instalazioen aplikazioak eta baldintzak
ezagutzea eta tresna bakoitzarekin lotzea, lanabesak eta ekipamendua higiene- eta osasunbaldintzetan garbitzeko.
b) Sukaldaritzako lehengaiei egin behar zaizkien aurretiazko manipulazioak identifikatzea,
salgaiak biltegiratzea, haien ezaugarriak eta izan ditzaketen aplikazioak ezagutuz, aurretiazko
elaborazio- eta lehengoratze-prozesuak egiteko.
c) Sukaldaritza-teknika errazak aztertzea eta aplikaziorako egon daitezkeen estrategiak
ezagutzea, oinarrizko platerak eta askotariko aplikazioak egiteko.
d) Sukaldaritzako prestakin errazak bukatzeko eta aurkezteko prozedurak identifikatzea, azken
produktuaren ezaugarriekin lotuz, prestakinen dekorazioa/bukaera egiteko.
e) Sukaldaritzako teknikak aztertzea, eta bezeroa asebetetzeko ezarritako prozesuekin lotzea,
zerbitzua ematen laguntzeko.
f) Kontserbatzeko eta ontziratzeko metodoak eta ekipamenduak bereiztea, eta sukaldaritzako
jenero eta prestakin bakoitzaren ezaugarrietarako egokiak diren baloratzea, ontziratze eta
kontserbatze prozesuak egiteko.
g) Janarien eta edarien zerbitzu motak ezaugarritzea, eta ezarritako prozesuekin eta bezero
motarekin lotzea, zerbitzuan lankidetzan aritzeko.
h) Sukaldaritzako platerak eta erantsitako teknikak bereiztea (taberna-jatetxekoak eta catering
zerbitzuetakoak), eta haiek prestatzeko eta kontserbatzeko protokoloak aplikatzea, prestakin errazak
prestatzeko eta aurkezteko.
i) Bezeroari zerbitzatzeko eta arreta emateko jarduerak ezaugarritzea, eta protokolo arauak
aplikatzea egoeraren eta jasotako jarraibideen arabera, bezeroarentzako zerbitzuetan laguntzeko.
j) Bezeroen iruzkin eta erreklamazioei arreta emateko prozedura aztertzea, arretan zerikusia
duten testuinguruak eta erantzukizunak ezagutuz, kexak eta iradokizunak jakinarazteko.
k) Ingurune naturalean izaten diren gertakariak ulertzea ezagutza zientifikoa jakintza integratu
baten moduan erabiliz; halaber, ezagutzaren eta esperientziaren eremuetan oinarrizko arazoak
identifikatu eta konpontzeko metodoak ezagutu eta aplikatzea.
l) Trebetasunak garatzea arazoak formulatu, planteatu, interpretatu eta konpontzeko; kalkulu
matematikoaren arrazoinamendua aplikatzea gizartean eta lan-ingurunean moldatzeko, eta bere
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baliabide ekonomikoak kudeatzea.
m) Giza gorputzaren funtzionamenduaren oinarrizko alderdiak identifikatu eta ulertzea, eta haiek
norberaren eta taldearen osasunarekin lotzea; gainera, higienea eta osasuna baloratzea bizitzan
ohitura osasungarriak garatu eta finkatzeko, zein ingurunetan dauden kontuan hartuta.
n) Natura-ondarearen zaintzarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak
garatzea, eta izaki bizidunen eta natura-ingurunearen arteko elkarreragina ulertzea, horrela gizakien
ekintzak ingurumenaren orekan dituen ondorioak baloratu ahal izateko.
ñ) Informazio-iturrien oinarrizko trebetasunak garatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak ikuspegi kritikoz erabiltzea, ingurune pertsonal, sozial edo profesionalean informazioa
lortu eta jakinarazteko.
o) Kultura- eta arte-ekoizpenen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea, haien elementuak aztertzeko
oinarrizko teknikak aplikatuz, errespetuz eta sentikortasunez jokatzeko kultura-aniztasunaren, ondare
historiko-artistikoaren eta kultura- zein arte-adierazpenen aurrean.
p) Hizkuntza-trebetasun eta -abileziak garatu eta finkatzea eta eskatzen den zehaztasun-,
argitasun- eta arintasun-maila lortzea, gaztelaniari eta, hala denean, hizkuntza koofizialari buruzko
ezagutzak erabiliz gizarte-ingurunean, eguneroko bizitzan eta lan-jardueran komunikatzeko.
q) Atzerriko hizkuntzan oinarrizko hizkuntza-trebetasunak garatzea, ahoz eta idatziz komunikatu
ahal izateko eguneroko bizitzan eta lan-jardueran ohikoak eta aurreikustekoak diren egoeretan.
r) Gaur egungo gertakarien arrazoiak eta ezaugarriak ezagutzea, baita bilakaera historikoari eta
banaketa geografikoari dagozkionak ere, gaur egungo gizarteen ezaugarriak azaltzeko.
s) Printzipio demokratikoetan oinarritutako balioak eta jokaerak garatzea, eta ohiko harreman
sozialetan eta gatazken konponbide baketsuan aplikatzea.
t) Prestakuntzarako dauden baliabideak eta eskaintzak alderatu eta hautatzea bizialdi osoko
ikaskuntzarako, horrela lan-egoera berriei eta egoera pertsonal berriei egokitzeko.
u) Ekimena, sormena eta joera ekintzailea garatzea, baita norberarengan konfiantza izatea, partehartzea eta ikuspegi kritikoa ere, egoerak eta gorabeherak konpondu ahal izateko bai lan-jardueran
bai eremu pertsonalean.
v) Lanak taldean egitea, nork bere betebeharrak hartuz, besteak errespetatuz eta beraiekin
elkarlanean arituz, baita besteekiko tolerantziaz eta errespetuz ere, zereginak eraginkortasunez
egiteko eta garapen pertsonalerako lagungarri izateko.
w) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informatzeko, komunikatzeko,
ikasteko eta laneko zereginak errazteko.
x) Laneko eta ingurumeneko arriskuak lan-jarduerarekin erlazionatzea, norbera babesteko behar
diren prebentzio-neurriak erabiltzeko xedez, eta beste pertsonei eta ingurumenari kalterik ez egiteko.
y) Bere lanbide-jarduerako teknikak garatzea lanaren eraginkortasuna eta kalitatea ziurtatuz, eta,
bidezkoa bada, laneko jardueretan hobekuntzak proposatzea.
z) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan izanda, gizarteko
agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa
parte hartzeko.
3.2 Lanbide-moduluak
Hauek dira heziketa-ziklo honen moduluak:
KODEA
3034
3035
3036
3037
3038

LANBIDE-MODULUA
Aurretiazko elaborazioko oinarrizko
teknikak
Sukaldaritza-lanetako oinarrizko prozesuak
Lehengaien hornikuntza eta kontserbazioa,
eta lehengaiak manipulatzeko higienea
Oinarrizko zerbitzatze-teknikak
Elikagaiak eta edariak prestatzeko
oinarrizko prozesuak
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3039
3005
3009
3042
3011
3012
E800
3041
GUZTIRA

Cateringa eta taldeentzako materialak
prestatzea eta muntatzea
Bezeroentzako arreta
Zientzia aplikatuak I
Zientzia aplikatuak II
Komunikazioa eta gizartea I
Komunikazioa eta gizartea II
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lantokiko prestakuntza
Tutoretza eta orientabidea I
Tutoretza eta orientabidea II

120

2

66
165
144
165
168
53
260
33
25
2.000

1
1
2
1
2
2
2
1
2

3.3 Moduluen garapena:
Lanbide-modulua: Aurretiazko elaborazioko oinarrizko teknikak
Kodea: 3034
Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Lehengaiak bildu eta banatzen ditu, eta ekoizpenaren antzeko dokumentuak eta jasotako
jarraibideak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pilatzearekin lotuta dauden dokumentuak ezagutu eta formalizatu ditu.
b) Jasotako aginduak behar bezala interpretatu ditu.
c) Eskabide orria bete du aldez aurretik ezarritako arauen arabera.
d) Kontsumitzeko lehentasuna kontuan hartuta hautatu ditu produktuak.
e) Eskatutakoaren kantitatea eta kalitatea hartutakoarekin bat datorrela egiaztatu du.
f) Lehengaiak languneetara eraman ditu, ezarritako prozedurei jarraituz.
g) Eragiketa guztiak egin dituenean osasun- eta higiene-araudia, laneko segurtasunekoa eta
ingurumena babestekoa kontuan hartu ditu.
2.- Makinak, ontziteria, tresna eta erremintak prestatzen ditu, haien oinarrizko aplikazioak eta
funtzionamendua lotuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Sukaldaritzako produkzioarekin lotutako makina, ontziteria, lanabes eta erreminten ezaugarriak
ezarri ditu.
b) Makinen, ontziteriaren, lanabesen eta erreminten aplikazioak ezagutu ditu.
c) Makinak abiarazteko eragiketak ezarritako prozedurei jarraituz egin ditu.
d) Makinak, ontziteria, lanabes eta erremintei dagozkien prestaketa- eta mantentze-eragiketak
egin ditu.
e) Segurtasun- eta prebentzio-baldintzak egiaztatu ditu prestatzeko zereginetan.
f) Eragiketa guztiak egin dituenean osasun- eta higiene-araudia, laneko segurtasunekoa eta
ingurumena babestekoa kontuan hartu ditu.
3.- Manipulazioko aurretiazko lanak egiten ditu, eta garbitzeko eta mozteko oinarrizko prozedurak
identifikatzen eta aplikatzen ditu, ezarritako arauekin eta jasotako jarraibideekin bat.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Lehengaiak aurrez garbitzeko eta prestatzeko premiak identifikatu ditu.
b) Oinarrizko teknikak lehengaien espezifikotasunekin, ondoren izan ditzaketen aplikazioekin eta
beharrezkoak diren ekipo, lanabes eta erremintekin erlazionatu ditu.
c) Ebaki aurretik prestatzeko eta garbitzeko lanak egin ditu, ekipamenduak, tresnak eta
erremintak behar bezala erabiliz eta ezarritako prozedurei jarraituz.
d) Lanabes eta erremintak maneiatzean segurtasun-neurriak aplikatu ditu.
e) Oinarrizko ebaketak deskribatu ditu eta haiek lehengaietan dituzten aplikazioak identifikatu ditu.
f) Oinarrizko ebaketa teknikak erabili ditu ezarritako prozedurei jarraituz.
g) Kontserbatzeko bitarteko prozedurak garatu ditu, lehengaien premiak eta ondorengo erabilera
kontuan hartuta.
h) Eragiketa guztiak egin ditu kontuan hartuta osasun- eta higiene-araudia.
4.- Berariazko ebaketak eta pieza izendunak egin eta lortzen ditu, eta lehengaiei dagozkien
teknika eta prozedura egokiak identifikatzen eta aplikatzen, ezarritako arauekin eta jasotako
jarraibideekin bat.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Oinarrizko teknikak lehengaien espezifikotasunekin, ondoren izan ditzaketen aplikazioekin eta
beharrezkoak diren ekipo, lanabes eta erremintekin erlazionatu ditu.
b) Ebaki aurretik prestatzeko eta garbitzeko lanak egin ditu, ekipamenduak, tresnak eta
erremintak behar bezala erabiliz eta ezarritako prozedurei jarraituz.
c) Lanabes eta erremintak maneiatzean segurtasun-neurriak aplikatu ditu.
d) Piezak eta berariazko ebaketak ezaugarritu ditu, eta haiek lehengaietan izan ditzaketen
aplikazioak identifikatu eta lotu ditu.
f) Piezak eta berariazko ebaketak lortzeko oinarrizko teknikak erabili ditu, ezarritako prozedurei
jarraituz.
f) Kontserbatzeko bitarteko prozedurak garatu ditu, lehengaien premiak eta ondorengo erabilera
kontuan hartuta.
g) Eragiketa guztiak egin ditu kontuan hartuta osasun- eta higiene-araudia.
5.- Lehengaiak lehengoratzen ditu, haien ezaugarrien araberako teknikak identifikatuz eta erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Sukaldaritzan lehengoratzeko premia izan dezaketen lehengaiak identifikatu ditu.
b) Sukaldaritzan lehengaiak lehengoratzeko oinarrizko teknikak ezaugarritu ditu.
c) Lehengoratzeko teknikak aplikatzeko ekipamendu eta prozedura egokiak identifikatu eta
hautatu ditu.
d) Lehengoratzeko teknikak gauzatu ditu, ezarritako prozedurekin eta jasotako jarraibideekin bat.
e) Eragiketa guztiak egin dituenean osasun- eta higiene-araudia eta ingurumena babestekoa
kontuan hartu ditu.
B) Edukiak:
1.- Lehengaiak pilatzea eta banatzea
Hornikuntzarekin zerikusia duten dokumentuak.
Jeneroen barne hornikuntzaren eta banaketaren prozesuak.
Prebentzio- eta segurtasun-neurriak.
Lehengaiak. Sailkapenak eta aplikazioak.
Antolamendu-egitura eta egitura funtzionala.
2.- Makinak, ontziteria, lanabesak eta erremintak prestatzea
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Sukaldaritzako ekipamenduen sailkapena.
Altzari, ekipamendu, makina eta lanabesek bete behar dituzten segurtasun-baldintza bereziak.
Zirkuituen printzipioak sukaldaritzan.
Guneen banaketa (garbia/zikina-hotza/beroa-elikagaiak/garbiketako produktuak).
3.- Sukaldaritzako makinak
Deskribapena eta sailkapena. Kokapena eta banaketa.
Erabilerari eta mantentze-lanei buruzko prozedurak.
Prebentzioko eta segurtasuneko neurriak lanabesen eta makinen erabileran.
Energia modu eraginkorrean erabiltzea.
4.- Ontziteria, tresnak eta lanabesak
Sukaldaritzako ontziteriaren, lanabesen eta erreminten deskribapena eta sailkapena.
Kokapena eta banaketa: antolamendu eraginkorra.
Erabilerari eta mantentze-lanei buruzko prozedurak.
Sukaldaritzako uniformeak: motak, egokitzapena eta arautegia.
Sukaldaritzako ontziteria, tresna eta lanabesen higiene eta kontserbaziorako neurriak.
5.- Lehengaiak manipulatzeko aurretiazko lanak egitea. Oinarrizko tratamenduak
Sukaldaritzako jeneroak ebaketaren eta errazionatzearen aurretik garbitu eta prestatzea.
Manipulazioaren faseak, prozedurak eta funtsezko puntuak.
Lehengaietarako berariazko tratamenduak.
Oinarrizko ebaketak. Deskribapena, formatuak eta aplikazioak.
Sukaldaritzako jeneroei oinarrizko ebaketak egiteko prozedurak.
Kontserbatzeko tarteko prozedurak.
Prebentzio- eta segurtasun-neurriak.
6.- Berariazko ebaketak eta pieza izendunak egin eta lortzea. Berariazko ebaketak eta berezko
izena duten piezak
Berariazko ebaketak eta berezko izena duten piezak.
Deskribapena, formatuak eta aplikazioak.
Sukaldaritzako jeneroei berariazko ebaketak egiteko oinarrizko prozedurak.
Izen berekia duten piezak lortzeko prozedurak.
Kontserbatzeko tarteko prozedurak.
Prebentzio- eta segurtasun-neurriak.
7.- Lehengaiak lehengoratzea
Lehengoratzeko tekniken deskripzioa eta ezaugarriak.
Lehengoratzeko oinarrizko teknikak egiteko prozedurak.
Teknikak garatzeko faseak eta funtsezko puntuak.
Higieneari eta osasunari, eta ingurumen-babesari buruzko araudia aplikatzea.
Lanbide-modulua: Sukaldaritza-lanetako oinarrizko prozesuak
Kodea: 3035
Kurtsoa: 2
Iraupena: 240 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Egosteko oinarrizko teknikak gauzatzen ditu, eta haien ezaugarriak eta aplikazioak
identifikatzen ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Erlazionatutako lanbide-terminologia interpretatu du.
b) Egosteko teknikak deskribatu eta sailkatu ditu.
c) Egosteko oinarrizko teknikak identifikatu ditu eta hainbat jenerori aplikatzeko aukerekin
erlazionatu ditu.
d) Egosteko teknikak garatu aurreko premiak erlazionatu eta zehaztu ditu.
e) Teknika bakoitza aplikatzeko fase eta modu bereizgarriak identifikatu ditu.
f) Egosteko teknikak gauzatu ditu, ezarritako prozedurei jarraituz.
g) Lortutako emaitzen arabera egon daitezkeen hautabideak bereizi ditu.
h) Kontserbatzeko bitarteko prozedurak garatu ditu, lehengaien premiak eta ondorengo erabilera
kontuan hartuta.
i) Eragiketa guztietan kontuan hartu ditu osasun- eta higiene-araudia eta ingurumena babestekoa.
2.- Aplikazio anitzeko oinarrizko prestakinak gauzatzen ditu, prozedurak ezagutuz eta aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
ere.

a) Aplikazio anitzeko oinarrizko prestakinak deskribatu eta sailkatu ditu, baita haien aplikazioak

b) Funtsak, saltsak eta aplikazio anitzeko oinarrizko prestakinak egiteko prozedurak garatzeko
beharrezkoak diren elementu guztiak eskura daudela egiaztatu du.
c) Aplikazio ugariko oinarrizko prestakinak lortzeko prozedurak egin ditu, ezarritako jardunprozedurei jarraituz.
d) Lortutako emaitzen arabera har daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztu ditu.
e) Kontserbatzeko bitarteko prozedurak garatu ditu, elaborazioen premiak eta ondorengo
erabilera kontuan hartuta.
f) Eragiketa guztiak egin dituenean osasun- eta higiene-araudia eta ingurumena babestekoa
kontuan hartu ditu.
3.- Plater erraz batzuk prestatzen ditu, eta zenbait prozedura identifikatzen eta aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Beharrezkoa den informazioa behar bezala interpretatu du.
b) Elaborazioak garaiz eta taxuz garatzeko beharrezkoak diren faseak antolatzeko eta
sekuentziatzeko lanak egin ditu.
c) Zereginak garatu aurretik beharrezkoak diren elementu guztien erabilgarritasuna egiaztatu du.
d) Sukaldaritzako prestakin errazak lortzeko lanak egin ditu, ezarritako prozedurei jarraituz.
e) Zereginak egin ditu kontuan hartuta osasun- eta higiene-araudia.
f) Lan-eremua prozesu osoan garbi eta txukun mantendu du.
g) Teknikaren erabilera justifikatu du, landu behar den janariaren arabera.
h) Kontserbatzeko bitarteko prozedurak garatu ditu, elaborazioen premiak eta ondorengo
erabilera kontuan hartuta.
i) Lortutako emaitzen arabera har daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztu ditu.
j) Eragiketa guztiak egin dituenean laneko segurtasun-araudia kontuan hartu du.
4.- Oinarrizko hornigaiak eta apaingarriak egiten ditu, eta elaborazio motarekin eta aurkezteko
moduarekin erlazionatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hornigai eta dekorazio errazak eta izan ditzaketen aplikazioak deskribatu eta sailkatu ditu.
b) Hornigaiak eta dekorazioak zehaztu ditu eta haiek osagarritzat dituen elaboraziora egokitu ditu.
c) Zereginak garatu aurretik beharrezkoak diren elementu guztien erabilgarritasuna egiaztatu du.
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d) Hornigaiak eta dekorazioak ezarritako jardun-protokoloei jarraituz egin ditu.
e) Kontserbatzeko bitarteko prozedurak garatu ditu, elaborazioen premiak eta ondorengo
erabilera kontuan hartuta.
f) Zereginak egin ditu kontuan hartuta osasun- eta higiene-araudia.
g) Lortutako emaitzen arabera har daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztu ditu.
5.- Akabera eta aurkezpen errazak egiten ditu, eta haien garrantzia elaborazioen azken
emaitzarekin lotzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Prestakina osatzen duten elementu guztiak eskura daudela egiaztatu du.
b) Prestakinaren elementuak irizpide estetikoen, jasotako jarraibideen edo ezarritako prozeduren
arabera antolatu ditu.
c) Produktu erdielaboratuak eta burutuak ontziratzeko eta kontserbatzeko beharrezkoak diren
teknikak ezarritako prozeduren arabera aipatu eta aplikatu ditu.
d) Lortutako emaitzen arabera har daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztu ditu.
e) Zereginak egin ditu kontuan hartuta osasun- eta higiene-araudia.
f) Eragiketa guztietan kontuan hartu ditu osasun- eta higiene-araudia eta ingurumena babestekoa.
6.- Laguntzen du sukaldaritzako prestakin konplexuetan eta zerbitzuetan eta baloratzen ditu
horien ondorioak azken emaitzetan eta bezeroaren gogobetetasunean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Zerbitzu motak eta haien ezaugarriak identifikatu ditu.
b) Zerbitzatzeko baldintzarik onenetan, jasotako jarraibideei edo ezarritako prozedurei jarraituz
eduki ditu produktuak.
c) Zerbitzurako beharrezkoak diren elementu guztien erabilgarritasuna egiaztatu du.
d) Zerbitzuaren eskakizunekin loturiko dokumentazioa eta jarraibideak interpretatu ditu.
e) Zerbitzuan laguntza eman du nahitaez gauzatu beharreko prestakinak egiterakoan, ezarritako
prozedurei jarraituz.
f) Zereginak egin ditu kontuan hartuta osasun- eta higiene-araudia.
g) Prestakinaren osagarrien antolaketan ezarritako jarraibideak edo arauak kontuan hartuz
lagundu du.
h) Eragiketa guztiak egin dituenean laneko segurtasun-araudia kontuan hartu du.
B) Edukiak:
1.- Egosteko oinarrizko teknikak gauzatzea
Lanbideko terminologia.
Egosteko teknikak. Deskribapena, analisia, sailkapena eta aplikazioak.
Teknika batzuk eta besteak gauzatzeko prozedurak.
Teknika bakoitza gauzatzeko faseak eta gako-puntuak, emaitzen kontrola.
Lan-arriskuen prebentzioko neurriak.
2.- Aplikazio ugariko oinarrizko prestakinak egitea.
Aplikazio ugariko oinarrizko elaborazioak. Deskribapena, analisia, sailkapenak eta aplikazioak.
Funtsen eta saltsen elaborazio batzuk eta besteak egiteko prozedurak.
Prestakin bakoitza gauzatzeko faseak eta gako-puntuak, emaitzen kontrola.
Higiene- eta osasun-araudia.
3.- Sukaldaritzako prestakin errazak prestatzea
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Sukaldaritza-produkzioarekin erlazionatutako dokumentuak. Errezetak, fitxa teknikoak, beste
batzuk. Deskribapena. Bildutako informazioa interpretatzea.
Elaborazioan fase guztiak antolatzea eta sekuentziatzea.
Teknika bakoitza ezaugarri diferenteak dauzkaten lehengaietan aplikatzea.
Elaborazioen faseak eta gako-puntuak, emaitzen kontrola eta konparazioa.
4.- Oinarrizko hornigaiak eta apaingarriak egitea
Hornigaiak eta apaingarriak. Deskribapena, helburua, motak, azterketa eta aplikazioak.
Hornigai klasikoak. Izendapenak eta osagaiak. Aplikazioak.
Zenbait hornigai eta apaingarri egiteko prozedurak.
Elaborazioen faseak eta gako-puntuak eta emaitzen kontrola.
Higiene- eta osasun-araudia.
5.- Akabera eta aurkezpen errazak egitea
Apaintzeko eta aurkezteko arauak. Bolumena, kolorea, saltsa, testura, simetria, bestelakoak.
Bukatzeko eta aurkezteko oinarrizko prozesuak gauzatzea. Gako-puntuak eta emaitzen kontrola.
Higiene- eta osasun-araudia.
6.- Laguntza sukaldaritzako lan konplexuetan eta zerbitzuan
Zerbitzua sukaldaritzan. Deskribapena, motak eta antolaketan izan daitezkeen aldagaiak.
Zerbitzuei ekin aurreko zereginak sukaldaritzan. «Mise en place».
Zerbitzuekin lotzen den dokumentazioa.
Koordinazioa sukaldaritza-zerbitzuan.
Zerbitzuari dagozkion laguntza prozesuak gauzatzea.
Zerbitzua amaitzeko zereginak.
Higiene- eta osasun-araudia.
Lan-arriskuen prebentzioko neurriak.
Lanbide-modulua: Lehengaien hornikuntza eta kontserbazioa, eta lehengaiak manipulatzeko
higienea
Kodea: 3036
Kurtsoa: 1
Iraupena: 99 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Lanabesak, ekipoak eta instalazioak garbitu eta desinfektatzen ditu, eta horrek produktuen
higiene- eta osasun-kalitatean duen eragina baloratzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Elikagaiak manipulatzeko ekipo, lanabes eta instalazioek bete behar dituzten higiene- eta
osasun-baldintzak identifikatu ditu.
b) Garbiketa/desinfekzio desegokiak produktuen kaltegabetasunean eta kontsumitzaileen
segurtasunean dituen ondorioak ebaluatu ditu.
c) Garbitzeko eta desinfektatzeko (G+D) prozedurak, maiztasunak eta ekipoak deskribatu ditu.
d) Beharrezko garbiketa- edo desinfekzio-mailarekin lotutako kontrol-parametroak deskribatu ditu.
e) Arratoiak eta intsektuak hiltzeko eta desinfektatzeko (AIHD) tratamenduak ezagutu ditu.
f) Elikagaiak manipulatzeko unitate batetik hondakinak biltzeko eta erretiratzeko prozedurak
deskribatu ditu.
g) Garbitzeko eta desinfektatzeko produktuak eta arratoiak eta intsektuak hiltzeko eta
desinfektatzeko tratamenduetan erabiltzen direnak sailkatu ditu, baita horiek guztiak erabiltzeko
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baldintzak ere.
h) Garbitzeko eta desinfektatzeko produktuak eta arratoiak eta intsektuak hiltzeko eta
desinfektatzeko tratamenduetakoak manipulatzearekin lotutako arriskuak ebaluatu ditu.
2.- Higiene-jardunbide egokiak mantentzen ditu, eta higiene-ohitura txarrekin lotutako arriskuak
ebaluatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Higiene-jardunbideekin erlazionatuta nahitaez betetzekoak diren higiene- eta osasun-arauak
ezagutu ditu.
b) Ohitura txarrekin lotutako osasun-arriskuak eta haiei aurrea hartzeko neurriak identifikatu ditu.
c) Elikagaiak manipulatzearekin lotutako higiene pertsonaleko neurriak identifikatu ditu.
d) Elikagaietan kutsadura eragin dezaketen portaera edo gaitasun guztiak ezagutu ditu.
e) Nahitaez deklaratzekoak diren gaixotasunak adierazi ditu.
f) Laneko arropa guztiak eta haiek garbi edukitzeko baldintzak ezagutu ditu.
g) Manipulatzailearen ebakiak, erredurak edo zauriak babesteko bitartekoak identifikatu ditu.
3.- Elikagaiak manipulatzeko jardunbide egokiak aplikatzen ditu, eta haiek produktuen higieneeta osasun-kalitatearekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Manipulatzeko jardunbideekin erlazionatuta dauden nahitaez betetzeko higiene- eta osasunarauak ezagutu ditu.
b) Jatorria elikagaietan duten arrisku eta toxiinfekzio nagusiak sailkatu eta deskribatu ditu, eta
agente eragileekin erlazionatu ditu.
c) Elikagaiak gaizki manipulatzeak kontsumitzaileen osasunean duen eragina baloratu du.
d) Elikagaien asaldura nagusiak deskribatu ditu.
e) Elikagaiak kontserbatzeko metodoak deskribatu ditu.
f) Lehengaiak edo erdielaboratuak prozesatutako produktuekin elkar ukitzen egotea saihestu du.
g) Elikadura-alergiak eta intolerantziak identifikatu ditu.
h) Alergenorik gabeko produktuetan horien aztarnarik agertzeko aukera saihestu du.
i) Elikagaien alorreko alerten aurrean jarduteko prozedurak ezagutu ditu.
4.- Baliabideak eraginkortasunez erabiltzen ditu, eta horrekin lotutako ingurumen-onurak
ebaluatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Baliabide bakoitzaren kontsumoa eragiten duen ingurumen-inpaktuarekin erlazionatu du.
b) Kontsumoak gutxitzearen kontzeptuak ingurumenaren babesari ekartzen dizkion abantailak
definitu ditu.
c) Baliabideak berrerabiltzearen kontzeptuaren ingurumen-abantailak deskribatu ditu.
d) Ingurumenari kalte gutxien eragiten dioten energiak eta baliabideak ezagutu ditu.
e) Energia eta elikagaien industrian erabiltzen diren gainerako baliabideak aurrezteko dauden
metodologiak ezaugarritu ditu.
f) Baliabideen kontsumoarekin erlazionatutako bat ez etortzeak eta ekintza zuzentzaileak
identifikatu ditu.
5.- Hondakinak gaika biltzen ditu, eta haien osasun- eta ingurumen-maila ezagutzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Sortutako hondakin motak jatorriaren, egoeraren eta birziklatzeko, arazteko edo tratatzeko
premiaren arabera identifikatu eta sailkatu ditu.
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b) Hondakinek, kutsatzaileek eta elikagaien industriak sortutako bestelako eraginek
ingurumenaren gainean dituzten ondorioak ezagutu ditu.
c) Hondakinak biltzeko, hautatzeko, sailkatzeko eta ezabatzeko edo isurtzeko teknikak deskribatu
ditu.
d) Hondakin, isurketa edo igorpenekin erlazionatutako elikagaien produkzio-prozesuetan
ingurumen-kontrola ahalbidetzen duten parametroak ezagutu ditu.
e) Ingurumena babesteko hartu diren neurriak garrantziaren arabera ordenatu ditu.
f) Hondakinen kudeaketarekin erlazionatutako bat ez etortzeak eta ekintza zuzentzaileak
identifikatu ditu.
6.- Jenero gordin, erdi-prestatu eta prestatuak ontziratzen eta kontserbatzen ditu, produktuen
beharren metodoa aplikatuz eta lotuz, jasotako jarraibideei eta ezarritako arauei jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ontziratzeko eta kontserbatzeko metodoak eta metodo bakoitzarekin lotzen diren
ekipamenduak ezaugarritu ditu.
b) Lehengaiak ontziratzeko eta kontserbatzeko beharrak aipatu ditu, eta horretarako metodoekin
eta tresnekin erlazionatu ditu.
c) Ontziratzeko eta kontserbatzeko oinarrizko teknikak gauzatu ditu, ezarritako prozedurei
jarraituz.
d) Zereginak egin ditu kontuan hartuta osasun- eta higiene-araudia.
e) Jeneroak erabiltzeko/kontsumitzeko unera arte edo amaierako xedera arte kontserbatzeko leku
egokiak zehaztu ditu.
f) Eragiketa guztietan kontuan hartu ditu osasun- eta higiene-araudia eta ingurumena babestekoa.
7.- Lehengaiak biltzen ditu, eta haien ezaugarriak eta kontserbazio beharrak identifikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hartutako jarraibideak eta lehengaiak jasotzearekin lotutako dokumentazioa interpretatu ditu.
b) Lehengaiak eta haien ezaugarriak ezagutu ditu.
c) Produktuen etiketatua interpretatu du.
d) Eskatutakoaren kantitatea eta kalitatea hartutakoarekin bat datorrela egiaztatu du.
e) Lehengaiak kontserbatzeko beharrak identifikatu ditu.
f) Kontserbatzeko leku egokian biltegiratu ditu lehengaiak, kontuan hartuta ezarritako arauak eta
jasotako jarraibideak.
g) Lehengaiak kontsumitzeko lehentasunaren arabera kokatu ditu.
h) Biltegia txukun eta garbi mantendu du.
B) Edukiak:
1.- Lanabesak, ekipoak eta instalazioak garbitzea eta desinfektatzea
Garbitasunaren kontzeptuak eta mailak.
Lanabesen, ekipoen eta instalazioen garbiketa orokorraren eskakizunak eta legeria.
Garbitzeko, desinfektatzeko edo arratoiak eta intsektuak hiltzeko aplikazioekin lotzen diren
osasun-arriskuak.
Garbitzeko prozesuak eta produktuak.
2.- Higiene-jardunbide egokiak
Jarduerari aplika dakiokeen higiene-araudi orokorra.
Garbiketa eta desinfekzioa.
Manipulatzaileen ohitura desegokien ondoriozko elikagaien asaldura eta kutsadura.
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Higiene-jardunbide zuzenen gidak (HJZG).
Segurtasuneko uniformetasuna eta ekipamendu pertsonala. Ezaugarriak.
Autokontrola. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen azterketarako sistemak (AAKPK).
3.- Elikagaiak manipulatzeko jardunbide egokiak aplikatzea
Elikagaiak manipulatzeko araudi orokorra.
Elikagaien alterazioa eta kutsadura, manipulatzeko jardunbide desegokien ondorioz.
Elikagaiak manipulatzeko jardunbide desegokiei lotutako osasunaren kontrako arriskuak.
Elikagaien industrietako baliabideen erabilerak ingurumenean sortutako eragina.
GBB kontzeptua: Gutxitu, berrerabili eta birziklatu.
Baliabideen kontsumoa gutxitzeko metodologiak.
4.- Hondakinak biltzea
Ingurumen-legeria.
Elikagaien industrian sortzen diren hondakinen eta haiek ingurumenean duten eraginaren
deskribapena.
Hondakinak biltzeko, sailkatzeko eta ezabatzeko teknikak.
Elikagaien produkzioan ingurumen-kontrola ahalbidetzen duten parametroak.
5.- Jenero gordin, erdi-prestatu eta prestatuen ontziratzea eta kontserbazioa
Sistemak eta metodoak.
Ontziratzeko eta kontserbatzeko sistemen eta metodoen deskribapena eta ezaugarriak.
Metodo bakoitzarekin lotutako ekipamenduak.
Ontziratzeko eta kontserbatzeko oinarrizko teknikak egiteko prozedurak.
Ontziratzeko eta kontserbatzeko oinarrizko teknikak garatzeko faseak eta funtsezko puntuak.
6.- Lehengaiak hartzea
Lehengaiak.
Deskribapena, ezaugarriak, sailkapenak eta aplikazioak.
Merkataritza-kategoriak eta etiketatuak.
Merkataritza-aurkezpenak.
Lan-arriskuen prebentzioko neurriak.
Higiene- eta osasun-arloko legeria.
7.- Ekonomatua eta ardandegia
Deskribapena eta ezaugarriak.
Salgaiak biltegiratze eta kontsumoaren arabera sailkatzea eta banatzea.
Hartzeko eragiketekin erlazionatutako dokumentuak.
Lanbide-modulua: Oinarrizko zerbitzatze-teknikak
Kodea: 3037
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Jeneroak eta materialak eskuratu eta jatetxearen gunean banatzen ditu, eta barne
horniduraren eta jasotako jarraibideen antzeko dokumentuak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Metaketarekin zerikusia duten agiriak eta jasotako jarraibideak zuzentasunez ezagutu eta
interpretatu ditu.
b) Eskabide orriak bete ditu aldez aurretik ezarritako arauen arabera.
c) Eskatutakoaren kantitatea eta kalitatea hartutakoarekin bat datorrela egiaztatu du.
d) Jeneroak eta materialak lantokietara eraman ditu, ezarritako prozedurei jarraituz.
e) Jeneroak eta materialak leku egokietan banatu ditu, kontuan hartuta kontserbazio eta kokapen
beharrak, ezarritako arauen eta jasotako jarraibideen arabera.
f) Zereginak egin ditu kontuan hartuta osasun- eta higiene-araudia.
2.- Jatetxe-arloko ekipamenduak, lanabesak eta ontziteria prestatzen ditu, eta haien oinarrizko
aplikazioak eta funtzionamendua ezagutzen eta lotzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Elikagaiak eta edariak kontsumitzeko guneko ekipamenduak, lanabesak eta tresnak deskribatu
eta ezaugarritu ditu.
b) Jatetxe-arloko ekipamendu, lanabes eta tresnen aplikazioak ezagutu ditu.
c) Ekipamenduak abian jarri ditu zenbait aldiz eta egiaztatu du egokiak direla eta gai direla
ondoren ere erabiltzeko, ezarritako arauak eta jasotako jarraibideak kontuan hartuz.
d) Jatetxe-arloko ekipamendu, lanabes eta tresnen mantentze-lanak egin ditu, eta zerbitzua
ematerakoan erabiltzeko baldintzetan eduki, ezarritako prozedurei jarraituz.
e) Eragiketa guztietan kontuan hartu ditu osasun- eta higiene-araudia eta ingurumena
babestekoa.
3.- Aurrezerbitzuko zereginak gauzatzen ditu, eta zerbitzu mota ezberdinak garatu baino lehen
oinarrizko prozedura eta teknikak identifikatzen eta aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aurrezerbitzuko zeregin garrantzitsuenak deskribatu eta ezaugarritu ditu, haien motak eta
gauzatzeko eremua kontuan hartuz.
b) Aurrezerbitzuko zereginak erlazionatu ditu haien ondoko berezitasunekin eta
funtzionalitatearekin, garatu behar den zerbitzuaren arabera.
c) Teknika batzuk eta besteak garatu aurreko premiak erlazionatu eta zehaztu ditu.
d) Aurrezerbitzuko prozedurak behar bezala garatzeko faseak eta moduak identifikatu ditu.
e) Aurrezerbitzuko zereginik esanguratsuenak gauzatu ditu garaiz eta behar bezala, ezarritako
prozedurekin eta jasotako jarraibideekin bat.
f) Lortutako emaitzen arabera har daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztu ditu.
4.- Jatetxe-arloan, janariak eta edariak zerbitzatzeko zeregin errazak gauzatzen ditu, edo horretan
laguntzen du, eta kontsumo gune hau antolatzeko eta zerbitzatzeko teknikak identifikatzen eta
aplikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Zerbitzuaren eskakizunekin loturiko dokumentazioa eta jarraibideak interpretatu ditu.
b) Zerbitzuko oinarrizko teknikak deskribatu eta zehaztu ditu, zerbitzu motak eta gauzatzeko
eremua kontuan hartuz.
c) Behar diren eta bat datozen ekipamendu, lanabes eta tresnak identifikatu eta hautatu ditu,
ondoren zerbitzuko zereginak gauzatzeko.
d) Zereginak garatu aurretik beharrezkoak diren elementu guztien erabilgarritasuna egiaztatu du.
e) Zerbitzuko teknika eta prozedura errazak aplikatu eta garatu ditu, kontuan hartuta jasotako
jarraibideak eta ezarritako arauak.
f) Zereginak egin ditu kontuan hartuta osasun- eta higiene-araudia.
g) Bezeroak adeitasunez eta eraginkortasunez tratatzeko beharra baloratu du, zerbitzua ematen
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duen entitatearen irudi ona indartuz.
h) Lortutako emaitzen arabera har daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztu ditu.
5.- Zerbitzuondoko zereginak gauzatzen ditu, eta, zerbitzu mota ezberdinak garatu ondoren,
oinarrizko prozedura eta teknikak identifikatzen eta aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Zerbitzuguneak ixten direnean egin beharreko ohiko prozedura eta etapak deskribatu eta
zehaztu ditu.
b) Jeneroak eta materiala berritu beharrak daudela identifikatu eta adierazi du, hurrengo
zerbitzura egokitzeko.
c) Zerbitzuondoko zereginak lotu ditu haien ondoko berezitasunekin eta funtzionalitatearekin,
egiteko ordenari, jasotako jarraibideei eta ezarritako arauei jarraituz.
d) Zerbitzuondoko zereginak gauzatu ditu garaiz eta behar bezala, ezarritako prozedurekin eta
jasotako jarraibideekin bat.
e) Lortutako emaitzen arabera har daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztu ditu.
f) Eragiketa guztietan kontuan hartu ditu osasun- eta higiene-araudia eta ingurumena babestekoa.
B) Edukiak:
1.- Jeneroak eta materiala metatzea eta banatzea jatetxearen gunean
Jatetxe-arloa. Deskribapena eta ezaugarrien azalpena. Antolamendurako, funtzionamendurako
eta eskumenetarako oinarrizko egiturak.
Barneko hornikuntzarekin zerikusia duten dokumentuak. Ezaugarriak zehaztea eta formularioak
egitea.
Barneko hornikuntza egiteko eta jeneroak eta materiala jatetxearen gunean metatzeko eta
banatzeko prozesuak.
2.- Jatetxe-arloko ekipamendu, lanabes eta tresnak prestatzea
Janarien eta edarien zerbitzurako altzariak eta ekipamenduak. Deskribapenak eta sailkapenak.
Erabilera-prozedurak, aplikazioak, banaketa eta mantentze-lana.
Higiene- eta osasun-arloko legeria.
3.- Zerbitzuondoko eragiketak egitea
Aurrezerbitzuko eragiketak. Identifikazioa eta ezaugarriak. Fase eta prozesu esanguratsuenak.
Altzariak, ekipamenduak eta materiala prestatzeko eta muntatzeko prozedurak.
Fase batzuk eta besteak gauzatzeko gako-puntuak.
Emaitzak kontrolatzea eta baloratzea.
4.- Jatetxe-arloan, janariak eta edariak zerbitzatzeko zeregin errazak gauzatzea edo horretan
laguntzea
Aretoko zerbitzua. Definizioa, motak eta ezaugarriak.
Aretoko zerbitzuaren arau orokorrak eta bezeroentzako arretaren oinarrizko teknikak. Aritzeko eta
jarduteko faseak eta moduak.
Aretoko zerbitzuko oinarrizko zereginak gauzatzeko prozedurak. Garraioa, zerbitzua eta platerak
jasotzea.
Zerbitzu-prozesuetan esku hartzen duten dokumentuak. Identifikazioa, ezaugarriak eta
interpretazioa.
Zerbitzu bereziak (bufettak, gelak, taldeak) gauzatzeko prozedurak.
Higiene- eta osasun-araudia.
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5.- Aurrezerbitzuko eragiketak egitea
Zerbitzuondoko eragiketak. Identifikazioa eta ezaugarriak. Fase eta prozesu esanguratsuenak.
Biltzeko, hurrengo zerbitzuetarako egokitzeko eta ixteko prozedurak.
Fase batzuk eta besteak gauzatzeko gako-puntuak.
Emaitzak kontrolatzea eta baloratzea.
Lan-arriskuen prebentzioko neurriak.
Higiene- eta osasun-arloko legeria.
Lanbide-modulua: Elikagaiak eta edariak prestatzeko oinarrizko prozesuak
Kodea: 3038
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Jeneroak eta materialak metatzen eta banatzen ditu, eta barne hornidurarekin eta jasotako
jarraibideekin lotutako dokumentuak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Metaketarekin zerikusia duten agiriak eta jasotako jarraibideak zuzentasunez ezagutu eta
interpretatu ditu.
b) Eskabide orriak bete ditu aldez aurretik ezarritako arauen arabera.
c) Eskatutakoaren kantitatea eta kalitatea hartutakoarekin bat datorrela egiaztatu du.
d) Lehengaiak languneetara eraman ditu, ezarritako prozedurei jarraituz.
e) Janariak eta jeneroak leku egokietan banatu ditu, kontuan hartuta kontserbazio beharrak,
ezarritako arauen eta jasotako jarraibideen arabera.
f) Zereginak egin ditu kontuan hartuta osasun- eta higiene-araudia.
g) Eragiketa guztiak egin dituenean ingurumena babesteko araudia kontuan hartu du.
2.- Tabernaren guneko ekipamenduak, lanabesak eta ontziteria prestatzen ditu, eta haien
oinarrizko aplikazioak eta funtzionamendua ezagutzen eta lotzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Tabernaren guneko ekipamenduak, lanabesak eta tresnak deskribatu eta ezaugarritu ditu.
b) Tabernaren guneko arloko ekipamendu, lanabes eta tresnen aplikazioak ezagutu ditu.
c) Ekipamenduak abian jarri ditu zenbait aldiz eta egiaztatu du egokiak direla eta gai direla
ondoren ere erabiltzeko, ezarritako arauak eta jasotako jarraibideak kontuan hartuz.
d) Tabernaren guneko ekipamendu, lanabes eta tresnen mantentze-lanak egin ditu, eta
prestatzerakoan eta zerbitzua ematerakoan erabiltzeko baldintzetan eduki, ezarritako prozedurei
jarraituz.
e) Eragiketa guztietan kontuan hartu ditu osasun- eta higiene-araudia eta ingurumena
babestekoa.
3.- Edari errazak prestatu eta aurkezten ditu, eta denboraz eta moduz prestatzeko oinarrizko
teknikak identifikatzen eta aplikatzen, ezarritako arauekin eta jasotako jarraibideekin bat.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Erlazionatutako lanbide-terminologia interpretatu du.
b) Edari mota batzuekin eta besteekin oinarrizko prestaketa-teknikak deskribatu eta ezaugarritu

c) Erabilitako jeneroen berezitasunekin, gerora izan ditzaketen aplikazioekin eta beharrezkoak
diren ekipamendu, tresna eta erremintekin lotu ditu teknika batzuk eta besteak.
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d) Teknika batzuk eta besteak garatu aurreko premiak erlazionatu eta zehaztu ditu.
e) Teknika bakoitza aplikatzeko fase eta modu bereizgarriak identifikatu ditu.
f) Edari errazak eta janari lasterrak prestatzeko eta aurkezteko zenbait teknika gauzatu ditu garaiz
eta behar bezala, ezarritako prozedurei jarraituz.
g) Eragiketa guztiak egin ditu kontuan hartuta osasun- eta higiene-araudia.
4.- Janari lasterren prestakin errazak prestatu eta aurkezten ditu, sukaldaritzako zenbait teknika
identifikatuz eta aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mota honetako eskaintza gastronomikoko prestakin esanguratsuenak identifikatu ditu.
b) Sukaldaritzako oinarrizko teknikak deskribatu eta zehaztu ditu, manipulazioko aurretiazko
zereginak eta beroa aplikatzekoak bereiziz.
c) Erabilitako jeneroen berezitasunekin, gerora izan ditzaketen aplikazioekin eta beharrezkoak
diren ekipamendu, tresna eta erremintekin lotu ditu sukaldaritzako oinarrizko teknika batzuk eta
besteak.
d) Sukaldaritzako ekoizpeneko zereginei erantsitako dokumentazioa behar bezala interpretatu du.
e) Zereginak garatu aurretik beharrezkoak diren elementu guztien erabilgarritasuna egiaztatu du.
f) Sukaldaritzako prestakin errazak lortzeko prozedurak gauzatu ditu garaiz eta behar bezala,
ezarritako arauak kontuan hartuta.
g) Kontserbatzeko bitarteko prozesuak garatu ditu, prestakinen premiak eta ondorengo erabilera
kontuan hartuta.
h) Lortutako emaitzen arabera har daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztu ditu.
i) Eragiketa guztiak egin ditu kontuan hartuta osasun- eta higiene-araudia.
5.- Barran janariak eta edariak zerbitzatzen ditu edo zeregin horretan laguntzen du, kontsumo
gune hau antolatzeko eta zerbitzatzeko teknikak ezagutuz eta aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Zerbitzua emateko teknikarik ohikoenak eta esanguratsuenak deskribatu eta ezaugarritu ditu.
b) Zerikusia duten agiriak zuzentasunez interpretatu ditu, baita jasotako jarraibideak eta ezarritako
arauak ere.
c) Behar diren eta bat datozen ekipamendu, lanabes eta tresnak identifikatu eta hautatu ditu,
ondoren laguntzeko edo zerbitzuko zereginak gauzatzeko.
d) Zerbitzuak ondoren garatzeko egokitutako aurrezerbitzuko zereginak aplikatu ditu, kontuan
hartuta jasotako jarraibideak eta ezarritako arauak.
e) Zerbitzuko zenbait teknika gauzatu ditu eta laguntza eman du gauzatzeko, jasotako
jarraibideen eta ezarritako arauen arabera.
f) Lan-eremua garbi eta txukun mantendu du zerbitzu-eragiketa guztiak garatu diren bitartean.
g) Bezeroak adeitasunez eta eraginkortasunez tratatzeko beharra baloratu du, zerbitzua ematen
duen entitatearen irudi ona indartuz.
h) Lortutako emaitzen arabera har daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztu ditu.
i) Eragiketa guztietan kontuan hartu ditu osasun- eta higiene-araudia eta ingurumena babestekoa.
B) Edukiak:
1.- Jeneroak eta materiala metatzea eta banatzea tabernaren gunean
Tabernaren eremua. Azalpena eta ezaugarriak. Antolamendurako, funtzionamendurako eta
eskumenetarako oinarrizko egiturak.
Barneko hornikuntzarekin zerikusia duten dokumentuak. Ezaugarriak zehaztea eta formularioak
egitea.
Barneko hornikuntza egiteko eta jeneroak eta materiala tabernaren gunean metatzeko eta
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banatzeko prozesuak.
Higiene- eta osasun-arloko legeria.
2.- Tabernaren guneko ekipamendu, lanabes eta tresnak prestatzea
Janarien eta edarien zerbitzurako altzariak eta ekipamenduak. Deskribapenak eta sailkapenak.
Lanabesak. Kontserbazioa eta kokapena tabernaren gunean.
Erabilera-prozedurak, aplikazioak, banaketa eta mantentze-lana.
Lan-arriskuen prebentzioari buruzko arauak.
3.- Edari errazak prestatu eta aurkeztea
Lanbideko terminologia.
Merkataritza-aurkezpena. Sailkapena eta ezaugarriak. .
Gauzatzeko prozedurak. Prestatzeko, dekoratzeko eta zerbitzatzeko faseak eta teknikak.
Higiene- eta osasun-arloko legeria.
4.- Alkoholik gabeko edariak
Alkoholik gabeko edariak. Identifikazioa, sailkapena, ezaugarriak eta motak.
Faseen antolaketa eta sekuentziazioa, eta prestatzeko eta aurkezteko oinarrizko arauak.
Gauzatzeko prozedurak eta tekniken aplikazioa prestakin batzuetan eta besteetan.
Kontserbatzeko metodoak halakorik behar duten edarietan.
Elaborazioen faseak eta gako-puntuak, emaitzen kontrola eta balorazioa.
Higiene- eta osasun-arloko legeria.
5.- Edari alkoholdunak
Identifikazioa, sailkapena, ezaugarriak eta motak.
Faseen antolaketa eta sekuentziazioa, eta prestatzeko eta aurkezteko oinarrizko arauak.
Gauzatzeko prozedurak eta tekniken aplikazioa prestakin batzuetan eta besteetan.
Kontserbatzeko metodoak halakorik behar duten edarietan.
Elaborazioen faseak eta gako-puntuak, emaitzen kontrola eta balorazioa.
6 -Janari lasterren elaborazio errazak prestatu eta aurkeztea
Sukaldaritza-produkzioarekin erlazionatutako dokumentuak. Errezetak, fitxa teknikoak, besteak
besteak beste. Deskribapena. Bildutako informazioa interpretatzea.
Sukaldaritzako oinarrizko teknikak janari lasterrak prestatzerakoan. Identifikazioa eta ezaugarriak.
Faseen antolaketa eta sekuentziazioa, eta elaborazioaren oinarrizko arauak.
Teknika bakoitza ezaugarri diferenteak dauzkaten lehengaietan aplikatzea.
Prestaketa batzuk eta besteak gauzatzeko prozedurak.
Taberna-kafetegiko sukaldaritzako oinarrizko produktuak egin eta zerbitzatzea.
Prestakinen akaberak eta aurkezpenak. Oinarrizko arauak.
Ontziratzeko eta kontserbatzeko metodoak halakorik behar duten sukaldaritzako elaborazioetan.
Elaborazioen faseak eta gako-puntuak, emaitzen kontrola eta konparazioa.
Higiene- eta osasun-arloko legeria.
7.- Janariak eta edariak barran zerbitzatzea edo horretan laguntzea
Barrako zerbitzua. Definizioa, motak eta ezaugarriak.
Barrako zerbitzuaren arau orokorrak eta bezeroentzako arretaren oinarrizko teknikak. Aritzeko eta
jarduteko faseak eta moduak.
Barrako zerbitzu-prozesuetan esku hartzen duten dokumentuak. Identifikazioa, ezaugarriak eta
interpretazioa.
Zerbitzuko oinarrizko zereginak gauzatzeko prozedurak eta bezeroari arreta ematea barran.
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Prozesuak garatzeko faseak eta gako-puntuak, hautabidea eta emaitzen balorazioa.
Lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudia.
Lanbide-modulua: Cateringa eta taldeentzako materialak prestatzea eta muntatzea
Kodea: 3039
Kurtsoa: 2
Iraupena: 120 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Catering zerbitzuetarako materialak metatzen ditu, eta haien ezaugarriak eta aplikazioak
identifikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Cateringeko establezimenduak deskribatu eta ezaugarritu ditu, taldeentzako jatetxe-arloan.
b) Enpresa mota horren antolamendurako eta funtzionamendurako egiturak identifikatu eta
aztertu ditu.
c) Catering zerbitzuak muntatzeko zuzkidura osatzen duten ekipamendua eta materiala
deskribatu eta sailkatu ditu.
d) Ekipo eta materialetan, aplikazioak, erabilera-arauk eta lehen mailako mantenimendua
ezaugarritu ditu.
e) Muntaketak prestatzeko eragiketak, haien faseak eta bakoitzaren ezaugarriak eta
berezitasunak deskribatu ditu.
f) Jasotako zerbitzu-aginduak edo jarraibideak egoki interpretatu ditu.
g) Barne hornidurarako zereginak garaiz eta behar bezala gauzatu ditu.
h) Materialak zamalanerako guneetan prestatu eta jarri ditu, ezarritako jarduketa arau eta
protokoloen arabera.
i) Eskuratzearekin eta muntaketak prestatzearekin lotutako agiriak formalizatu ditu.
j) Higiene eta osasunari, kalitateari, lan-segurtasunari eta ingurumena babesteari buruzko arauak
ezagutu eta aplikatu ditu.
2.- Catering zerbitzuetatik heldu diren salgaiak jasotzen ditu, kontrol, sailkapen eta banaketa
prozedurak zehaztuz zamalanetako guneetan.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Catering zerbitzuetatik heltzen diren materialak eta ekipamenduak deskargatzeko eremuak
identifikatu ditu.
b) Zamalanetako guneetan salgaiak jasotzeko zereginak deskribatu eta zehaztu ditu.
c) Materialak, ekipamenduak eta produktuak identifikatu eta kokatu ditu deskargetarako gunean,
gero kontrolatzeko eta banatzeko.
d) Materialen eta ekipoen egoera aztertu du, eta hausturen, narriaduren eta abarren gorabeherak
dokumentu bidez kontrolatu ditu.
e) Produktu ontziratuen etiketak aztertu ditu, sail egokira eramateko.
f) Materialak eta ekipamenduak eraman eta banatu ditu zamalanetako guneetatik garbiketa
alderdietara garaiz eta behar bezala.
g) Zamalanetako guneetan garbiketari eta ordenari buruzko metodoak aplikatu ditu, jarduketa
arau eta protokoloekin bat.
h) Higiene eta osasunari eta kalitateari buruzko arauak ezagutu eta aplikatu ditu.
3.- Materialak eta ekipoak garbitzen ditu, eta, berariazko makinen eta materialen ezaugarriak
ezagutu ez eze, garbitzeko eragiketekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

2016/3546 (1178/309)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

a) Ekipoak eta materialak garbitzeko berariazko makinak deskribatu eta ezaugarritu ditu.
b) Garbiketarako ekipamendu eta makinariaren lehen mailako mantenimendu- eta erabileraarauak ezaugarritu ditu.
c) Materialak garbitzeko produktuak identifikatu ditu, baita haiek manipulatzeko arau eta arretak
ere.
d) Materialak eta ekipamenduak garbitzeko eragiketa ezberdinak deskribatu ditu, eta hartarako
faseak eta prozedurak zehaztu ditu.
e) Materiala sailkatu du garbitu baino lehen, garaiz eta behar bezala.
f) Ekipoak eta materialak garbitzeko eragiketak egin ditu, jarduketa-arau eta -protokoloen arabera.
g) Azken emaitzak kontrolatu ditu, eta beren azken kalitatea ebaluatu, aldez aurretik ezarritako
arauen edo jarraibideen arabera.
h) Ekipo eta material garbiak jarri, banatu eta kokatu ditu, haiek biltzeko guneetan
i) Zerikusia duen dokumentazioa formalizatu du, aldez aurretik ezarritako arauen eta jarraibideen
arabera.
j) Higiene eta osasunari eta lan-arriskuei aurrea hartzeko neurriei buruzko arauak ezagutu eta
aplikatu ditu.
4.- Elikagaien segurtasunerako eta higienerako protokoloak aplikatzen ditu, eta praktika
desegokiekin loturiko arriskuak identifikatzen eta baloratzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Sortutako hondakin motak jatorriaren, egoeraren eta birziklatzeko, arazteko edo tratatzeko
premiaren arabera identifikatu eta sailkatu ditu.
b) Hondakinak biltzeko, hautatzeko, sailkatzeko eta ezabatzeko edo isurtzeko teknikak deskribatu
ditu.
c) Hondakinen manipulazio desegokiaren ondoriozko osasun-arriskuak identifikatu ditu, eta,
orobat, haiek ingurumenean izan dezaketen inpaktua.
d) Beharrezko garbiketa- edo desinfekzio-mailari lotutako kontrol-parametroak deskribatu ditu.
e) Garbitzeko eta desinfektatzeko produktuak manipulatzeari lotutako arriskuak ebaluatu ditu.
f) Elikagaiak manipulatzeari lotutako higiene pertsonaleko neurriak identifikatu ditu.
g) Manipulatzeko jardunbideekin lotuta dauden eta nahitaez bete behar diren higiene- eta osasunarauak ezagutu ditu.
h) Jatorria elikagaietan duten arrisku eta toxiinfekzio nagusiak sailkatu eta deskribatu ditu, eta
agente eragileekin erlazionatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Catering zerbitzuetarako materialak metatzea
Muntaketako eremuak catering-establezimenduetan. Antolamendurako eta funtzionamendurako
egitura, deskribapena eta ezaugarriak.
Catering-zerbitzuetarako materiala eta ekipamenduak. Identifikazioa, sailkapena eta ezaugarriak.
Aplikazioak, erabilera-arauak eta oinarrizko mantentze-lanak.
Muntaketak prestatzea. Deskribapena, faseak eta ezaugarriak.
Zerbitzu-aginduak. Identifikazioa eta deskribapena.
Barne hornikuntzarako prozesuak. Eragiketen ezaugarriak, faseak eta deskribapena.
Zamak prestatzea eta kokatzea. Zamalanetarako guneak, arauak eta jarduteko protokoloak.
Agirien kontrola. Agirien identifikazioa eta formalizazioa.
Higiene- eta osasun-arloko legeria.
2.- Catering zerbitzuetatik heldu diren salgaiak jasotzea
Ekipoak eta materialak jasotzea. Deskribapena, faseak eta ezaugarriak.
Deskargetarako guneak. Jarduteko arau eta protokoloak, deskribapena eta ezaugarriak.
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Produktuak, materialak eta ekipoak identifikatzea. Kontrolak eta banaketa beste eremu batzuetan.
Zenbait eragiketaren deskribapena eta zehaztapena.
Kontrol dokumentalak eta administratiboak.
Agirien identifikazioa eta formalizazioa, agirien funtzioak.
3.- Materialen eta ekipoen garbiketa
Makineria eta berariazko ekipamendua garbiketa-eremuetan. Identifikazioa, funtzioak, lehen
mailako mantentze-lanak eta erabilera-arauak.
Materialak garbitzeko produktuak. Motak, aplikazioak, etiketen interpretazioa, dosifikazioak eta
erabileraren arloko arretazko neurriak.
Garbiketako eragiketak. Deskribapena, faseak eta ezaugarriak.
Materiala aldez aurretik kokatzea eta sailkatzea. Eragiketak ezaugarritzea.
Materiala garbitzea. Makinak erabili eta kontrolatzea, material motaren arabera. Eragiketak
gauzatzea eta emaitzak ebaluatzea.
Material garbiak antolatzea, banatzea eta kokatzea dagozkien eremuetan.
Lan-arriskuen prebentzioari buruzko arauak.
4.- Elikagaien segurtasunerako eta higienerako protokoloak aplikatzea
Hondakinak biltzeko, sailkatzeko eta ezabatzeko teknikak.
Ingurumen-kudeaketako tresnak. ISO arauak.
Ingurumen arloko prebentzio- eta babes-metodoak.
Ura eta energia aurreztea.
Hondakinak behar ez bezala manipulatzearen ondoriozko osasunerako arriskuak.
Garbiketa eta desinfekzioa. Deskribapena eta ezaugarriak.
Garbitzeko eta desinfektatzeko praktika desegokiei lotutako osasunaren kontrako arriskuak.
Manipulazio praktika desegokiei lotutako osasunaren kontrako arriskuak.
Jarduerari aplika dakiokeen higiene-araudi orokorra.
Higiene-jardunbide zuzenen gidak (HJZG).
Lanbide-modulua: Bezeroentzako arreta
Kodea: 3005
Kurtsoa: 1
Iraupena: 66 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Arreta egiten die balizko bezeroei, komunikazio-teknika batzuk eta besteak ezagutuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Balizko bezeroaren portaera aztertu du.
b) Jarrera eta solasa egoki moldatu ditu abiapuntuko egoerara.
c) Balizko bezeroari buruzko beharrezko informazioa lortu du.
d) Komunikazioa bultzatu du, teknika eta jarrera egokiak erabiliz haren garapenerako.
e) Solasaldian aritu da, formulak, merkataritzako hiztegia eta komunikazio-loturak erabilita
(argibideak eskatzea, informazioa eskatzea, norbaiti errepikatzeko eskatzea eta beste hainbat).
f) Erraz ebazteko moduko galdera bati erantzun dio, merkataritzako lexiko egokia erabiliz.
g) Aldez aurretik ezarritako gai bati buruz ahoz jardun du talde baten aurrean edo bi solaskidek
parte hartzen duten komunikazio-harreman batean.
h) Besteekiko jarrera adostaile eta sentibera izan du, tratuan gozo eta adeitsu agertuz.
i) Argi eman du informazioa, modu txukunean, egituratuan eta zehatzean.
2.- Zerbitzuaren aukeren berri ematen dio balizko bezeroari, ikuspuntu teknikotik arrazoituz.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Publiko mota desberdinak aztertu ditu.
b) Bezeroak eta hornitzaileak bereizi ditu, eta haiek publikotik oro har.
c) Merkataritzako komunikazioaren oinarrizko terminologia ezagutu du.
d) Informazioaren eta publizitatearen arteko bereizketa egin du.
e) Erantzunak egokitu ditu jendearen galderen arabera.
f) Bezeroari zerbitzuaren ezaugarrien berri eman dio, batez ere espero daitezkeen kalitateei
dagokienez.
g) Bezeroa aukera gomendagarrienaz aholkatu du, aukera bat baino gehiago daudenean, eta
bakoitzaren ezaugarriei eta akaberei buruzko informazioa eman dio.
h) Bezeroari eskatu dio egin duen hautaketaren berri emateko.
ditu.

3.- Egindako zerbitzuaren berri ematen dio balizko bezeroari, eta egindako eragiketak arrazoitzen
Ebaluazio-irizpideak:

dio.

a) Prozesatutako artikuluak eman dizkio bezeroari, eta haietan egindako zerbitzuen berri eman

b) Entregatutako artikuluetan egin beharreko eragiketak eta horretarako aurreikusitako denborak
modu egokian jakinarazi dizkio bezeroari.
c) Zerbitzuari edo produktuari buruz eman beharreko dokumentuak identifikatu ditu.
d) Lortutako akaberarekin bezeroa ados dagoen ala ez jakin du eta, adostasunik ez badu, haren
kexak modu egokian jaso ditu.
e) Txukuntasuna eta zuzentasuna baloratu ditu, hala janzkeran nola gorputz-irudian,
bezeroentzako arretarako funtsezko elementutzat jo ditu eta.
f) Bezeroarekiko errespetua gorde du une oro.
g) Bezeroaren leialtasuna lortzen saiatu da, lan ona eginez.
h) Bermealdia zehaztu du, baita hari lotutako legezko betebeharrak ere.
4.- Balizko bezeroen erreklamazioak entzuten ditu, eta jarduketa-protokoloa ezagutzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bezeroari hainbat aukera eman dizkio erraz konpon daitezkeen erreklamazioetarako, eta argi
azaldu dizkio egin beharreko lanen denbora eta baldintzak, baita zenbateko aukera dagoen ere
espero den aldaketa lortzeko.
b) Indarrean dauden legeek azpimarratzen dituzten alderdi garrantzitsuenak azaldu ditu,
erreklamazioei dagokienez.
c) Behar besteko informazioa eta dokumentazioa eman dizkio bezeroari, idatzizko erreklamazioa
aurkez dezan, halakorik behar badu.
d) Bezeroak erreklamazioa egiteko aurkeztutako formularioak jaso ditu.
e) Erreklamazio-orri bat bete du.
f) Informazioa konpartitu du lantaldearekin.
B) Oinarrizko edukiak:
1.- Bezeroentzako arreta
Komunikazio-prozesua. Esku hartzen duten agenteak eta elementuak. Bezeroekin komunikatzeko
kanalak.
Komunikatzeko oztopoak eta zailtasunak.
Ahozko komunikazioa: ahozko mezuak igortzea eta jasotzea.
Motibazioa, frustrazioa eta babes-mekanismoak. Komunikazio ez-ahozkoa.
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Enpatia eta harmena.
2.- Produktu eta zerbitzuen salmenta:
Saltzaile profesionalaren jarduera.
Produktu eta zerbitzuen ezaugarriak azaltzea. Produktua aurkeztea eta erakustea.
Saltzailea. Ezaugarriak, funtzioak eta jarrerak. Salmentarako eta haren garapenerako kualitateak
eta gaitasunak.
Saltzaile profesionala: jarduketa eredua. Bezeroekiko harremana. Bezeroaren objekzioak.
Salmenta-teknikak.
Saldu ondoko zerbitzuak.
Txikizkako Merkataritza Antolatzeko Legearen oinarrizko alderdiak.
3.- Bezeroarentzako informazioa
Eginkizunak, helburuak eta bezeroen eta profesionalaren arteko harremana.
Bezero motak eta haien harremana zerbitzugintzarekin.
Bana-banako arreta, konfiantzaren oinarri gisa, zerbitzua eskaintzerakoan.
Bezeroaren beharrak eta gustuak, baita haiek asetzeko irizpideak ere.
Bezeroak leial egitea.
Bezeroen objekzioak eta eurak nola tratatu.
Jasotako artikulua sailkatu ahal izateko identifikatu behar diren funtsezko parametroak. Haiek
jasotzeko teknikak.
Zerbitzuak emateari lotutako oinarrizko dokumentazioa.
4.- Erreklamazioen tratamendua
Erreklamazioen aurrean jarduteko erabiltzen diren teknikak. Erreklamazioak kudeatzea.
Konpontzeko aukerak. Erreklamazioaren testuingurua osatzen duten elementu formalak.
Erreklamazio batean beharrezkoak diren dokumentuak edo frogak. Erreklamazioak biltzeko
prozedura.
Erreklamazioak kudeatzeko tresna informatikoak erabiltzea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak I.
Kodea: 3009
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problema errazak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna
eta autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi errazak proposatu ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik bildutako
zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesiak aztertu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats eman dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta frogen bidez defendatu du bere jarrera
hori.
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
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g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta gatazkak konpontzeko trebetasunak badituela
azaldu du.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Gidoi bati jarraikiz, ikerketa eta laborategiko praktika errazak egiten ditu; horretarako, hainbat
teknika aplikatzen ditu, materiala behar bezala erabili, magnitude egokiak neurtu, eta emaitzak
interpretatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko oinarrizko materialaren zerrenda egin du, izan ditzakeen aplikazioak ere jasota.
b) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
c) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitatetan adierazi.
d) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
e) Egin behar duen teknika esperimental bakoitzean, kontuan izan ditu higiene- eta segurtasunbaldintzak.
f) Lan esperimentalean segurtasunaren oinarrizko arauak onartu eta bete ditu, eta erabili dituen
tresnak eta materiala zaindu ditu.
g) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
h) Hipotesiak aztertu ditu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
i) Metodo eta prozedura esperimental erraz eta askotarikoak planifikatu ditu hipotesia
gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
j) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
k) Antolatu eta interpretatu egin ditu datu esperimentalak, hainbat baliabideren laguntzarekin.
l) Azalpen arrazoituak eman ditu, hipotesia berresteko edo gezurtatzeko asmoz.
m) Ikerketaren emaitzen berri eman du, eta txostenak egin ditu hainbat baliabide eta euskarri
analogiko eta/edo digital baliatuta.
n) Lan zientifikoa antolatu du, ordenari eta zehaztasunari eutsita.
ñ) Informazioa hainbat formatutan bilatu, kontsultatu eta erabili du.
o) Egoki erabili du hiztegi zientifikoa.
3.- Materiak naturan izaten dituen forma guztiak aintzat hartuta, materiaren funtsezko
propietateak identifikatzen eta deskribatzen ditu, magnitude fisikoak eta oinarrizko unitateak sistema
metriko hamartarrean erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren propietateak deskribatu ditu.
b) Luzeraren, masaren eta edukieraren unitate-aldaketak egin ditu.
c) Bolumenaren eta edukieraren unitateen arteko baliokidetasuna identifikatu du.
d) Eguneroko egoeretan neurketak egin ditu, eta notazio zientifikoaren bitartez adierazi du
emaitza, Nazioarteko Sistemako unitateetan.
e) Materiaren propietate orokorrak eta propietate bereziak bereizi ditu, eta propietate berezien
bitartez substantziak identifikatu ditu.
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f) Materiak izan ditzakeen agregazio-egoerak identifikatu ditu.
g) Materiaren egoera-aldaketak identifikatu eta izendatu ditu.
h) Eredu zinetiko-molekularra erabili du egoera-aldaketak azaltzeko.
i) Substantzia baten agregazio-egoerak zeintzuk diren bereizi du, fusio- eta irakite-tenperatura
jakinda.
j) Irakitearen eta lurrunketaren arteko aldeak zehaztu ditu, adibide errazen bitartez.
4.- Nahaste sinpleen osagaiak bereizteko metodo egokiena erabiltzen du, nahastearen oinarrian
dagoen prozesu fisiko edo kimikoarekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adibide errazen bitartez, sistema material homogeneoak eta heterogeneoak identifikatu ditu.
b) Substantzia puruak eta nahasteak zer diren identifikatu eta deskribatu du.
c) Substantzia puruen eta nahasteen arteko desberdintasun nagusiak zeintzuk diren adierazi du.
d) Prozesu fisikoak eta kimikoak bereizi ditu.
e) Substantzien zerrenda batetik, nahasteak, substantzia sinpleak eta konposatuak hautatu ditu.
f) Nahasteak bereizteko metodo errazak aplikatu ditu modu praktikoan.
g) Lanbideekin lotura duten materialen oinarrizko ezaugarri orokorrak deskribatu ditu, IKTak
erabilita.
h) Talde-lanaren aldeko jarrera agertu du.
5.- Ohartzen da energia dagoela prozesu naturaletan, eta bizitza errealeko fenomeno errazak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketak egiteko ahalmenarekin lotu du energiaren kontzeptua.
b) Energiaren esku-hartze agerikoa duten eguneroko bizitzako egoerak identifikatu ditu.
c) Organismoari eta bizitzari eustearekin lotutako prozesuen artetik, energiak egiteko
garrantzitsua betetzen duen prozesuak deskribatu ditu.
d) Energia magnitudetzat definitu du, eta badaki energia neurtzeko zer unitate erabiltzen diren.
e) Energiaren unitate-aldaketak aplikatu ditu.
f) Beroa eta tenperatura bereizi ditu.
g) Eguneroko fenomenoetan agerian geratzen diren energia motak identifikatu ditu.
h) Energiaren kontserbazioa azaldu du, hainbat sistematan.
i) Askotariko energia-iturriak azaldu ditu.
j) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen taldeak finkatu ditu.
k) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen abantailak eta eragozpenak (lortzeko modua,
garraioa, erabilera) azaldu ditu, IKTak erabilita.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko energia-iturriak zeintzuk diren aztertu du, eta lanbide-profilarekin
lotura dutenak aipatu ditu.
6.- Osasuna eta gaixotasuna bereizten ditu, eta osasunarekin lotutako arrisku-egoerak
identifikatzen; horretarako, giza gorputzari buruzko jakintza baliatzen du, eta gure bizimoduaren
ohiturak gaixotasun ohikoenekin lotzen, gaixotasun horien aurkako oinarrizko defentsa-printzipioak
aipatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsonentzako osasun- eta gaixotasun-egoerak identifikatu ditu.
b) Herritarren gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso ohikoenak identifikatu eta sailkatu ditu, eta
gaixotasun horien kausak, agente eragileak, prebentzioa eta tratamenduak aipatu ditu.
c) Immunitate-sistemaren oinarrizko funtzionamendua azaldu du, eta txertatzea gaixotasunen
prebentziorako ekarpen biomedikoa dela balioetsi du.
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d) Aintzat hartu du txertatze-kanpainak garrantzitsuak direla gaixotasun infekziosoen
prebentzioan.
e) Zer organo mota ematen diren deskribatu du, baita transplanteetan izaten diren arazoak ere.
f) Higiene pertsonaleko, zaintzako eta atseden hartzeko oinarrizko ohiturak egokiak direla onartu
eta justifikatu du.
g) Dagokion lanbide-ingurune hurbilenekoarekin lotutako osasunarekiko arrisku-egoerak
identifikatu ditu.
h) Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren oinarrizko funtzionamendua nolakoa den eta zer
aukerak eskaintzen dituen ikertu du Internet bidez.
7.- Jabetzen da garrantzitsua dela prebentzio-ohiturak eta bizimodu osasungarriko ohiturak
hartzea, nutrizioan inplikatuta dauden gailu eta sistemei dagokienez; oinarrizko egitura anatomikoak
dagozkien funtzioekin lotzen ditu, eta eremu pertsonaleko eta sozialeko egoera praktikoak ikertzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta gailuen oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu
ditu grafiko eta eskema analogiko eta digitaletan.
b) Nutrizio-sistemen eta -gailuen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
ohikoenak identifikatu ditu.
d) Ikasgelan, laborategian eta Interneten ikerketak egin ditu elikagaietan dauden mantenugaiei
buruz eta elikadura orekatu eta osasungarria izateak duen garrantziari buruz.
e) Bere jakintza aplikatu du, dieta pertsonalak egiteko, eta ongizatea lortzearekin eta nutrizioohitura osasungarriak hartzearekin lotutako ondorioak atera ditu.
8.- Badaki zeinen garrantzitsua den ohitura eta bizimodu osasungarriak izatea gizakien harreman
eta ugalketako prozesuei begira, eta, horretarako, giza anatomiaren eta funtzionamenduaren
oinarrizko alderdiak zeintzuk diren ikasteaz gain, egoera praktikoak aztertzen ditu, ingurune hurbilean
kokatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza ugalketa- eta nerbio-sistemaren oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu ditu grafiko eta
eskema analogiko eta digitaletan.
b) Erlazio- eta ugalketa-sistemen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Substantzia adiktiboek eta, bereziki, nerabezaroan arrisku handienekoak direnek (tabakoa,
alkohola, kanabisa...) gorputzean eragiten dituzten efektu nagusiak zeintzuk diren ikertu du
laborategian, ikasgelan eta Internet bidez; jabetu da zeintzuk diren osasun-arriskua dakarten egoerak
eta jokabideak, eta konturatu da substantzia horiek kontsumitzea arriskutsua dela.
d) Higienezko eta sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitzeko ohiturak identifikatu ditu, eta
norberaren ongizatea zein osasun kolektiboa sustatzeko ondorioak atera ditu.
e) Metodo antikontzeptiboak alderatu ditu, eta aintzat hartu du zeinen garrantzitsuak diren sexutransmisioko gaixotasunen prebentzioan.
f) Norberaren eta ingurukoen sexualitatea onartu du, eta sexu-nortasun guztiak errespetatu.
g) Lagundutako ugalketa-tekniken eta in vitro ernalketaren bitartez gizarteari eragindako onurak
argudiatu ditu.
9.- Hainbat zenbaki mota dituzten askotariko problemak ebazten ditu, eta, kalkulatzeko modu
egokiena aplikatzeaz gain, emaitza testuingurura egokitzen ote den balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili dituen zenbaki motak identifikatu ditu.
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b) Kalkuluak ongi egin ditu, buruz edo algoritmo bidez, arkatzez eta kalkulagailua (fisikoa edo
informatikoa) erabilita.
c) Berretzaile natural eta osoa duten berreturak egin ditu, eta dagozkion propietateak erabili ditu.
d) Notazio zientifikoa erabili du, eta zenbaki oso handi edo oso txikiekin kalkuluak egin ditu.
e) Zenbakizko zuzenaren gainean irudikatu ditu zenbaki errealak.
f) Proportzioa adierazpen matematikotzat identifikatu du.
g) Magnitudeak alderatu ditu, eta haien proportzionaltasun mota ezarri du.
h) Hiruko erregela erabili du problemak ebazteko.
i) Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalak identifikatu ditu.
j) Interes bakuna eta konposatua aplikatu du eguneroko jardueretan.
k) Eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat problema ebatzi ditu.
l) Proportzionaltasun-problemak ebatzi ditu.
10.- Neurriei buruzko problemak ebatzi, dagozkion jakintzak baliatu eta lortutako emaitzak
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Neurketak egin ditu zuzenean.
b) Sistema metriko hamartarraren oinarrizko unitateak eta unitate eratorriak ezagutu eta erabili
c) Angeluak neurtzeari buruzko problema geometrikoak ebatzi ditu.
d) Denbora neurtzeari buruzko problemak ebatzi ditu.
e) Zeharkako metodoen bidez neurtzeko problemak ebatzi ditu.
f) Pitagorasen Teorema aplikatu du hainbat testuingurutan.
g) Irudi lauen azalera kalkulatu du, irudi horiek beste irudi sinpleago batzuetan deskonposatuta.
h) Gorputz sinpleen bolumenak kalkulatu ditu.

11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, adierazpen aljebraiko errazak erabiltzen ditu,
ebazpen-metodo egokienak aplikatu eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak.
b) Adierazpen aljebraiko errazak sinplifikatu ditu.
c) Lehen mailako ekuazio errazak ebatzi ditu.
d) Problemak ebatzi ditu hizkuntza aljebraikoaren bidez.
e) Emaitzak problemaren testuinguruan interpretatu ditu; prozesua azaldu du, eta koherentea ote
den balioetsi.
f) Software egokia baliatu du, kalkulu aljebraikoak egin ditu eta ekuazio errazak ebatzi ditu.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
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Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: Antolaketa. Materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko material errazak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko eta txostenak aurkezteko estrategia, jarraibide eta
irizpideak.
3.- Materiaren formak:
Materia. Materiaren ezaugarri orokorrak. Masa eta bolumena.
Gorputz baten masa eta bolumena neurtzea. Masaren eta edukieraren unitateak. Luzeraunitateak. Nazioarteko Unitate Sistema.
Materiaren ezaugarri bereziak.
Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Materiaren egoera-aldaketak.
Materiaren izaera korpuskularra. Eredu zinetiko-molekularra.
4.- Substantziak bereiztea
Sistema material homogeneoak eta heterogeneoak.
Sistema bereziki interesgarriak: uretako disoluzioak.
Substantziak bereizteko oinarrizko teknikak.
Substantzia puruen eta nahasketen arteko aldea.
Substantzia puruen sailkapena. Substantzia sinpleak eta konposatuak.
Lanbide-profilari lotutako materialak.
5.- Energia-prozesu naturaletan
Energiaren adierazpenak naturan.
Energia eguneroko bizitzan.
Energia, beroa eta tenperatura. Unitateak.
Energia motak.
Energiaren transformazioa eta kontserbazioa.
Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak.
Energiaren erabilera eta kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan: lanbide-profilarekiko lotura.
6.- Osasuna eta gaixotasuna
Osasuna eta gaixotasuna. Osasunaren alorreko faktore determinatzaileak. Gaixotasun
infekziosoak eta ez-infekziosoak.
Higienea eta gaixotasunen prebentzioa. Norberaren baitan eta laneko eremuetan ohitura
osasungarriak izatea zeinen garrantzitsua den balioestea.
Sistema immunitarioa. Txertoak. Zelulak, odola eta organoak transplantatzea eta ematea.
Norberaren eta besteren gorputza onartzea, mugak muga eta aukerak aukera.
Osakidetza Euskal Osasun Sistemari buruzko oinarriko ideiak.
7.- Giza nutrizioa
Nutrizio-prozesuan inplikatutako sistema eta gailuen oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren
ikuspegi orokorra.
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Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
nagusiak.
Elikagaiak eta mantenugaiak. Dieta orekatua. Elikadura-portaeraren arazoak. Nutrizioarekin
lotutako higienea, prebentzioa eta bizimodu osasungarriak.
8.- Giza erlazioa eta ugalketa
Nerbio-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Drogak eta substantzia adiktiboak. Eragiten dituzten efektu nagusiak eta arazoak. Prebentzioa eta
eragina gizarte-ingurunean.
Giza ugalketa-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Osasuna eta higiene sexuala. Metodo antikontzeptiboak. Sexu-transmisiozko gaixotasunak.
Prebentzioa.
Giza sexu-erantzuna: afektibitatea, sentsibilitatea eta komunikazioa. Sexualitatearen eta
ugalketaren arteko aldea.
9.- Eragiketak zenbakiekin
Zenbaki motak ezagutzea eta bereiztea. Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea.
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketarako ohiko algoritmoak erabiltzea.
Eragiketen eta parentesiak erabiltzeko arauen hierarkia eta propietateak, zenbaki oso, hamartar
eta zatiki errazekin eginiko kalkulu idatzietan.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko,
tresna horiek erabiltzea komeni ote den erabakita, egin beharreko kalkuluen konplexutasunaren eta
emaitzetan behar den zehaztasun-mailaren arabera.
Problemak ebaztea, zenbaki oso, hamartar eta zatikiekin eragiketak egin behar direla.
Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalen egoera errealak
identifikatzea. Proportzionaltasunarekin lotutako arazoak.
Ehunekoak. Ehunekoen problemak.
10.- Neurria
Magnitudeak neurtzea. Neurri-unitateak. Neurtzeko tresnak.
Sistema metriko hamartarra (SMH)
Angeluak neurtzea.
Denbora neurtzea.
Gutxi gorabeherako neurriak. Neurrien estimazioa.
Errore-marjina.
Zeharkako neurketak. Pitagorasen teorema.
Figuren azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak.
11.- Hizkuntza aljebraikoa
Ahozko hizkuntzako egoerak hizkuntza aljebraikora eramatea.
Adierazpen aljebraiko errazak dituzten eragiketak.
Ezezagun bat duten lehen mailako ekuazioak ebaztea.
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen bidez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea I.
Kodea: 3011
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
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1.- Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa interpretatzen du, baita paisaia
naturalarekin zer nolako lotura izan zuten ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen giza taldeek eta lehen gizarteek paisaia naturalean izandako eragina identifikatu du.
b) Historiaurreko giza taldeen kokapena, joan-etorriak eta ingurunerako egokitzapena azaldu ditu.
c) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa balioetsi du, baita paisaia
naturalekin zer nolako lotura izan zuten ere.
d) Antzinaroko gizarte garrantzitsuenetako zenbaiten oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteek Iberiar Penintsulan utzitako aztarna materialak
identifikatu ditu.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa osatzen duten elementuak aintzat hartu eta
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinaroko lehen zibilizazioek mendebaldeko zibilizazioari egindako ekarpen
garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
b) Lehen zibilizazio hiritarren bereizgarri garrantzitsuenak identifikatu ditu.
c) Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak balioetsi eta errespetatu ditu.
d) Geure kultura- eta natura-ondarearen aberastasuna eta aniztasuna balioetsi, errespetatu eta
gozatu du.
e) Ikasi du zer egin hura kontserbatzeko eta hobetzeko.
3.- Lehen industria-eraldaketak gertatu arteko Europako espazioa eratzeko prozesua
interpretatzen du, eta prozesu horren ezaugarri garrantzitsuenak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinako mundutik Erdi Aroko mundura igarotzeko prozesua aztertu du, baita Europako
espazioaren bilakaera ere.
b) Amerikan inperio kolonialak eratzeak kultura autoktonoetan eta europarrean izan zituen
ondorioak balioetsi ditu.
c) Aro Modernoko monarkia absolutuaren eredu politikoa eta gizarte-eredua identifikatu ditu.
d) Aztergai dugun aldian Europako biztanlerian izandako eraldaketen oinarrizko adierazle
demografikoak aztertu ditu.
e) Arte-estilo nagusietako artelanak identifikatu ditu.
f) Tituluaren profilari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du.
4.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan baliatu ditu, ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak
eta oinarrizko hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo komunikabideetako ahozko testuen egitura aztertu du, eta haien ezaugarri
nagusiak identifikatu ditu.
b) Entzute aktiboa egin du, eta ahozko mezu baten zentzu orokorra eta eduki espezifikoak
identifikatu ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
6.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita
hautatutako testu laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egunero erabiltzen diren idatzizko testuen egitura aztertu du.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatu ditu, eta ateratako
ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Idatzizko testuak lantzeko jarraibide sistematikoak bete ditu; erabilera diskriminatzaileak
saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
g) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta testuinguruari egokitutako hiztegia erabili.
h) Testuak idazteko garaian gramatikaren eta ortografiaren arau nagusiak aplikatu ditu, testuak
zuzenak eta zehatzak izan daitezen.
i) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
7.- Literatura-testu adierazgarriak irakurtzen ditu, eta norberaren gustua eta irakurtzeko ohitura
eraikitzeko irizpide estetikoak sortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez.
b) Literatura-lanei buruzko informazioa biltzeko tresnak baliatu ditu.
c) Literatura-lan batetik modu positiboan eta negatiboan balioetsitako alderdiei buruzko iritzi
pertsonal arrazoituak adierazi ditu.
d) Obraren edukia bere bizipenekin erlazionatu du.
e) Literatura-testuak ulertzeko estrategiak aplikatu ditu, betiere literaturaren oinarrizko arrazoiak
eta gaiak aintzat hartuta.
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta oinarrizko
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

2016/3546 (1178/321)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

a) Entzute aktiboa egin du, zentzu orokorra eta ideia nagusiak identifikatu ditu, eta proposatutako
lanerako behar duen informazioa hautatu du.
b) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
c) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko oinarrizko estrategiak erabili ditu.
d) Hiztegi, esamolde eta esaldi errazak eta ohikoak erabili ditu, oinarrizko lokailuen bidez lotuta,
komunikazio-truke laburretan ongi moldatzeko moduan.
e) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu gai
ezagunei buruz, aurrez gidoia finkatu ondoren.
f) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
g) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
h) Behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako oinarrizko arauak (kortesia-legeak, erregistroa,
hitzik gabeko hizkuntza edo bestelakoak) komunikazio-trukeetan.
9.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta, gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
b) Testuaren funtsezko ideiak eta komunikazio-asmoa identifikatu ditu.
c) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur eta errazak sortu ditu, ongi egituratuta eta autonomia nahikoaz.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu gelan landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabili ditu
informazioa bilatzeko, idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta
lankidetzan jarduteko.
j) Interesa adierazi du Ingelesa ikasteko eta komunikaziorako erabiltzeko.
k) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko, eleaniztun izatea zeinen
garrantzitsua den onartu du.
l) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Historiaurreko gizarteak eta haien natura-ingurunea
Paisaia naturalaren oinarrizko osagaiak eta faktoreak: klima, erliebea, hidrografia eta landaretza
naturala.
Historiaurreko taldeen ezaugarri orokorrak: nomadismotik sedentarismora.
Antzinaroko gizarte hiritarren oinarrizko ezaugarriak.
Grezia eta Erroma Iberiar Penintsulara iritsi eta bertan egon zirela adierazten duten adibideak.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa
Geure ondare historiko-artistikoaren eta naturalaren aberastasuna eta aniztasuna.
Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak.
Garai eta kultura desberdinetako zenbait arte-lanen oinarrizko analisiak egiteko jarraibideak.
3.- Europako espazioa eratzeko prozesua Erdi Aroan eta Aro Modernoan
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Europaren bereizgarri nagusiak Erdi Arloan eta Aro Modernoan:
Erdi Aroko Europaren ezaugarri orokorrak.
Monarkia Absolutuetako Europaren ezaugarri orokorrak.
Amerika konkistatu eta kolonizatzearen alderdi garrantzitsuenak.
Biztanleria:
- Oinarrizko adierazle demografikoak.
- Zenbait erregimen demografikoren oinarrizko ezaugarriak.
- Biztanleria-grafikoak.
- Europako bilakaera demografikoaren ezaugarri garrantzitsuenak.
4.- Gizarte-zientziak interpretatzeko oinarrizko prozedurak
Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak: idatzizko eta ahozko testuen ulermena,
berariazko hiztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz behar bezala adieraztea eta abar.
Denbora eta espazioa kokatzeko tresna errazak.
5.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Ahozko komunikazioaren hizkuntzaz kanpoko elementuak.
- Hizkuntzaren ahozko erabilera informal eta formalak.
- Komunikazio-testuinguruari egokitzea.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Gaur egungo gertakariei buruzko ahozko azalpen errazak.
- Ahozko aurkezpen errazak.
- Ikus-entzunezko bitartekoak eta IKTak erabiltzea lagungarri.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Arau soziokomunikatiboak.
6.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Idatzizko testuak. Testu motak. Eguneroko bizitzari eta lanbideari dagozkien testuen ezaugarriak.
Irakurketa-estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testu-lokailu nagusiak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
Hainbat hiztegi erabiltzeko jarraibideak.
7.- Literatura-testuak irakurtzea
Literatura-pasarteak irakurtzeko jarraibideak.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura-generoen oinarrizko ezaugarriak estiloari eta gaiari dagokienez:
Narratiba.
Poesia.
Antzerkia.
8.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea.
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- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Atzerriko hizkuntzan ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa.
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak, bestelakoak.
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu laburrak ulertzea, hainbat euskarritan.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategien erabilera gidatua: aurrea hartzea, egiaztapena,
laguntza bisuala, bestelakoak.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesu gidatua: plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea eta
berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzeko prozesu gidatua, hainbat euskarritan.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
9.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea: aurrerapena,
egiaztapena, dedukzioa, zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, atzerriko
hizkuntzan idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen oinarrizko hizkuntzaelementuen erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta gidatua egitea: maiz agertzen den lexikoa,
egitura eta esamolde arruntak...
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero gehiago erabiltzea informazioa bilatzeko,
idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak II.
Kodeak: 3042
Kurtsoa: 2
Iraupena: 144 ordu.
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A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problemak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna eta
autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesi guztiak aztertu ditu, eta azalpen arrazoituak eman ditu hipotesiak berresteko edo
gezurtatzeko asmoz.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats egin dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta argudio eta frogen bidez defendatu du
jarrera hori .
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta erakutsi du badituela gatazkak konpontzeko
trebetasunak.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Ikerketak eta laborategiko praktikak egiten ditu; horretarako, metodologia zientifikoa aplikatu,
materiala behar bezala erabili, gauzatzeko modua balioetsi eta emaitzak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
b) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitateetan adierazi.
c) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
d) Lan esperimentalean segurtasunaren eta higienearen oinarrizko arauak onartu eta bete ditu,
eta erabili dituen tresnak eta materiala zaindu ditu.
e) Prozedura esperimental errazak planifikatu ditu hipotesia gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
f) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
g) Datu esperimentalak antolatu eta interpretatu egin ditu, hainbat baliabideren laguntzarekin.
h) Entseguen txostenak egin ditu, eta zer prozedura jarraitu duen, zer emaitza lortu duen eta
azkenean zer ondorio atera dituen adierazi du txosten horietan.
i) Hiztegi zientifikoa egoki erabili du laborategiko txostenetan.
3.- Oinarrizko gaixotasunak agertzeko aukerari aurrea hartzen dio; horretarako, lanbidearen
ondoriozko jardunetan erabilitako tresna eta gailuen mantentze-lanetako eta desinfektatzeko teknikak
erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Lanbidearen ondoriozko jardunetan erabilitako tresna eta gailuen mantentze-lanetako eta
desinfektatzeko teknikak erabili ditu.
b) Lanbide-profilean ohikoenak diren gaixotasun infekzioso eta parasitarioak zeintzuk diren jakin
du.
c) Lanbide-profilari lotutako infekzio eta parasitosiei aurrea hartzeko moduak proposatu ditu.
d) Edozein manipulazio egin aurretik eta egin ondoren eskuak garbitzeko prozedura aztertu eta
protokolizatu du, gaixotasunen transmisioa prebenitzeko.
e) Desinfektatzaileen eta esterilizatzeko metodoen hainbat mota identifikatu eta tipifikatu ditu.
f) Desinfektatzeko eta esterilizatzeko hainbat prozedura aztertu eta esperimentatu ditu.
4.- Prozesu biologikoetan eta industrian gertatzen diren erreakzio kimikoak zeintzuk diren
bereizten du; eguneroko bizitzan duten garrantzia argudiatzen du, eta gertatzen diren aldaketak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizi ditu, eguneroko bizitzako ekintzetan, substantzia berriak
sortu ote diren arabera.
b) Erreakzio kimiko errazetan erreaktiboak eta produktuak identifikatu ditu.
c) Eguneroko bizitzako, naturako eta industriako erreakzio kimiko garrantzitsuenak identifikatu
ditu.
d) Endotermiko eta exotermikoetan sailkatu ditu erreakzio kimikoak.
e) Hainbat erreakzio kimiko tipo bereizi ditu, hala nola errekuntza, oxidazioa, deskonposizioa,
neutralizazioa eta sintesia.
f) Erreakzio kimiko errazen osagaiak eta prozesua identifikatu ditu laborategian saiakuntzak
eginda.
g) Txostenak egin ditu formatu digitalean, lanbide-profilarekin lotura duten industriei buruz, eta
industria horietan gertatzen diren prozesuak deskribatu ditu sinpleki.
5.- Elkarrekin lotzen ditu ohiko egoeretan sortzen diren indarrak eta indar horiek eragiten dituzten
efektuak, aintzat hartuta objektuen mugimenduan edo pausagunean lagungarri ote diren eta zer
magnitudek parte hartzen duten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eguneroko mugimenduak bereizi ditu, ibilbidearen eta bizkortasunaren arabera.
b) Egindako distantzia, abiadura eta denbora elkarren artean lotu ditu, eta magnitude horiek
Nazioarteko Sistemaren unitateetan adierazi ditu.
c) Mugimendu zuzen uniformea zehazten duten parametroak adierazpen grafikoen eta ekuazio
matematikoen bitartez lotu ditu.
d) Abiaduren kalkulu errazak egin ditu mugimendu uniformeetan.
e) Eguneroko bizitzako egoeretan esku hartzen duten indarrak identifikatu ditu, eta eragiten
dituzten efektuekin lotu ditu.
f) Egoera zehatzetan, indar baten eta indar horrek gorputz baten mugimendu-egoeraren
deformazioan edo aldaketan izaten duen efektuaren arteko lotura ezarri du.
g) Makina sinpleen baliagarritasuna onartu du; haien funtzionamendua interpretatu du, eta makina
horien efektuei dagozkien kalkulu errazak egin ditu.
h) Eguneroko bizitzako egoeretan marruskadura-indarren efektuak zeintzuk diren aztertu du.
i) Gorputzen pisua interpretatu du, eta badaki pisu horren erantzule grabitate-indarra dela.
j) Newton-en legeak eguneroko bizimoduko egoeretan aplikatu ditu.
6.- Energia elektrikoaren ekoizpenari, garraioari eta erabilerari dagozkion oinarrizko alderdiak
identifikatzen ditu, baita haren kontsumoan esku hartzen duten faktoreak ere; horretarako, gertatzen
diren aldaketak eta magnitude nahiz balio bereizgarriak deskribatzen ditu, eta elektrizitateak
zientziaren eta teknologiaren garapenean eta jendearen bizi-baldintzetan duen eragina balioesten du.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren izaera elektrikoa azaldu du fenomeno elektrostatikoak agerian jartzen dituzten
eguneroko egoeretan.
b) Azaldu du eroale baten bitartez mugimenduan dauden kargak direla korronte elektrikoa, eta
magnitude garrantzitsuenen esanahia interpretatu du.
c) Eguneroko bizimoduan elektrizitatea kontsumitzean aintzat hartu beharreko oinarrizko
magnitude fisikoak identifikatu eta maneiatu ditu.
d) Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena aztertu ditu, eta haiek hobetzeko ildoak
ezarri ditu.
e) Energia elektrikoa sortzen denetik erabiltzailearengana iristen den arteko etapen oinarrizko
deskribapena egin du.
f) Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektrikoei buruzko informazioa bildu du, eta mota
bakoitzaren alde onak eta alde txarrak aztertu ditu.
g) Energia nuklearra erabiltzearen alderdi positiboak eta negatiboak aztertu ditu. Isuri eta
hondakin nuklearrak.
h) Elektrizitateak zientziaren eta teknologiaren garapenari eta bizi-baldintzak hobetzeari zer
ekarpen egiten dizkien onartu du, baita zer arrisku dituen ere.
7.- Kutsatzaile atmosferiko garrantzitsuenak kategorizatzen ditu, eta haien jatorriak identifikatzen
ditu; halaber, eragiten dituzten efektuekin lotzen ditu, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Atmosferak izaki bizidunak babesteko betetzen duen eginkizuna justifikatzen duten arrazoiak
identifikatu ditu, eta argudio errazekin justifikatu ditu.
b) Kutsadura atmosferikoaren fenomenoak zeintzuk diren aztertu du, baita zein diren fenomeno
horien eragile garrantzitsuenak ere.
c) Euri azidoaren fenomenoari buruz ikertu du, fenomenoaren berehalako eta etorkizuneko
ondorioak zeintzuk diren ere ikasi du, nola saihets daitekeen kontuan izanik.
d) Berotegi-efektua bizia garatzeko zein garrantzitsua den deskribatu du, eta berotze globalaren
arazoa, arazoa zer arrazoik eragiten duten eta arazoa gutxitzeko neurriak azaldu ditu.
e) Ozono-geruzaren garrantzia deskribatu du, eta era errazean azaldu ditu arian-arian geruza hori
suntsitzearen ondoriozko arazoak.
8.- Uraren kutsatzaileak identifikatzen ditu, kutsatzaile horiek ingurumenean duten efektua
bakoitzaren arazketa-tratamenduarekin lotzen du, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planetan bizia izateko eta bizirauteko urak betetzen duen eginkizuna onartu eta balioetsi du.
b) Lurrean, oro har, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, baliabide hidrikoak nola banatzen
diren azaltzen duten diagramak eta eskemak interpretatu ditu, baita baliabide horiek biziarengan eta
gizakiongan duten eragina azaldu ere.
c) Ur geza modu jasangarrian kudeatzeak zer esan nahi duen azaldu du, eta kudeaketa horretan
lagunduko duten neurriak zerrendatu ditu.
d) Akuiferoak kutsatzeak izaki bizidunen populazioengan duen efektu kaltegarria identifikatu du.
e) Laborategian, hainbat jatorritako ur-laginen kutsatzaile posibleak identifikatu ditu.
f) Uraren kutsadurak eta ura arduragabe erabiltzaileak eragiten dituzten efektuak aztertu ditu.
9.- Lurreko gainazalaren erliebeak eta paisaiak eratzeko eta aldatzeko prozesuak sailkatzen ditu,
eta eragile geologikoen eta gizakion ekintzarekin lotzen ditu, prozesu horiek baldintzatzen dituen
aldetik; halaber, baliabide geologikoak eta lurzorua zaintzeko lagungarri diren neurriak balioesten ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Erliebearen modelaketa baldintzatzen duten faktoreak (klima, arroka-materialen ezaugarriak,
eta beste) modelaketaren ondorio diren paisaia motekin lotu ditu.
b) Meteorizazioko, higadurako, garraioko eta sedimentazioko prozesuak bereizi ditu.
c) Kanpoko eragile geologiko garrantzitsuenak bereizi ditu, eta erliebea eratzeko prozesuekin zer
nolako lotura duten adierazi du.
d) Elkarrekin lotu ditu eragile geologiko nagusien ekintza eta paisaian eragiten dituzten zenbait
forma.
e) Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan eta
aldaketan zer garrantzi duten aztertu du.
f) Lurzorua kutsatzen duten faktore eta arrazoi nagusiak identifikatu ditu, eta lurzoruaren
kontserbazioa eta baliabide geologikoak egoki kudeatzea garrantzitsuak direla onartu du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko eta ingurune hurbileneko paisaia bereizgarriei buruzko ikerketa
egin du, eta paisaia horren modelatzea baldintzatu duten giza faktoreetako zenbait identifikatu ditu.
10.- Ingurumen-orekari laguntzen dio; horretarako, ingurumen-arazo nagusien arrazoiei eta
ondorioei buruzko argudioak ematen ditu, betiere garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, eta
ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko ekintzak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ingurumen-arazo garrantzitsuenak sailkatu ditu, dela oro har, dela Euskal Autonomia
Erkidegoan: baliabideak ahitzea eta gehiegi ustiatzea, kutsadura areagotzea, biodibertsitatea galtzea,
klima aldatzea, desertifikazioa, hondakinak, eta beste.
b) Ingurumen-arazo nagusiak arazo horiek eragiten dituzten arrazoiekin lotu ditu, eta arazoen
ondorioak ere zehaztu ditu.
c) Baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatu behar direla argudiatu du.
d) Birziklatzearen eta baliabide materialak berrerabiltzailearen alde onak eta alde txarrak aztertu
ditu.
e) Energia-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea ingurumenarentzat zein garrantzitsua den
azaldu du.
f) Bere aztarna ekologikoa kalkulatu du, eta adierazi du baliabide naturalen kontsumoa
desorekatua eta gehiegizkoa dela.
g) Ingurumenaren narriadura geldiarazteko konpromiso eta ekintza pertsonalen zerrenda egin du.
h) Ikastetxean ingurumena hobetzeko jardueretan parte hartu du.
i) Euskal Autonomia Erkidegoan garapen jasangarriarekin lotuta egiten diren ingurumenestrategietako zenbait identifikatu ditu.
11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, ekuazioak eta ekuazio-sistemak ebazteko
metodoak aplikatzen ditu, eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adierazpen aljebraiko errazak egin eta sinplifikatu ditu.
b) Zenbakizko balioak atera ditu adierazpen aljebraiko batetik.
c) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak, eta ezezagunak
identifikatu ditu.
d) Lehen eta bigarren mailako ekuazio errazak ebatzi ditu, modu aljebraikoan eta grafikoki.
e) Problema bat ebazteko ekuazio egokiak proposatu ditu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak eta beste jakintza-arlo batzuetakoak ebatzi ditu, ekuazioen
eta sistemen bitartez.
g) Balioetsi du hizkuntza aljebraikoa bizitza errealaren egoerak irudikatzeko zehatza, sinplea eta
erabilgarria dela.
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12.- Testuinguru errealetan agertzen diren irudi geometrikoak zuzenean eta zeharka neurtzen
ditu, eta horretarako behar dituen tresna, formula eta teknikak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi eta gorputz geometrikoen angeluak, luzerak, azalerak eta bolumenak neurtzeko tresna
egokiak erabili ditu.
b) Hainbat estrategia erabili ditu (antzekotasunak eta irudi sinpleagoetan deskonposatzea,
besteak beste), mundu fisikoan zeharkako neurriak zenbatesteko eta kalkulatzeko.
c) Perimetroak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak erabili ditu, eta unitate egokiak
esleitu dizkie.
d) Antzeko irudiak identifikatu ditu, eta proportzionaltasun-harremanak ezarri ditu.
e) Thalesen teorema aplikatu, eta triangeluen antzekotasuna erabili du, problema geometrikoak
ebazteko.
f) Taldean lan egin du neurriak lortzeko.
g) IKTak erabili ditu, hainbat irudi eta gorputz irudikatzeko.
13.- Taula, grafiko, adierazpen aljebraiko edo enuntziatu baten bidez emandako erlazio funtzional
sinpleak interpretatzen ditu; balioak lortzen ditu haietatik, eta aztertutako fenomenoari buruzko
ondorioak ateratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

du.

a) Egoera bakoitzean esku hartzen duten aldagaiak identifikatu ditu.
b) Aldagaien arteko mendekotasuna aztertu du, eta harreman posibleak bilatu.
c) Aztergai diren grafiko eta taulen irakurketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin du.
d) Magnitudeen arteko mendekotasun linealeko eta koadratikoko harremanak identifikatu ditu.
e) Funtzio linealak grafikoki irudikatu ditu.
f) Funtzio koadratikoak grafikoki irudikatu ditu.
g) Funtzio esponentziala grafikoki irudikatu du.
h) Benetako egoerekin lotutako funtzio motak irudikatzen dituzten grafikoetatik informazioa atera
i) Baliabide teknologikoak erabili ditu grafikoak irudikatzeko.

14.- Estatistika-populazio baten inguruko datu eta grafikoak jaso, antolatu eta irudikatzen ditu,
metodo eta tresna teknologiko egokiak erabilita eta alderdi nabarmenenak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Populazio baten estatistika-datuak jaso, antolatu eta irudikatu ditu estatistika-tauletan.
b) Maiztasun absolutuak eta erlatiboak kalkulatu ditu.
c) Aztertutako egoerari gehien egokitzen zaizkion estatistika-grafikoak egin ditu.
d) Datu-banaketa baten batez bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu eta behar bezala
interpretatu ditu.
e) Kalkulagailua edo software egokia erabili du, parametroak kalkulatzeko eta estatistika-grafikoak
sortzeko.
f) Aztertutako datu eta grafikoetan oinarrituta zentzuzko ondorioak atera ditu, eta informazio
garrantzitsua komunikatzeko txostenak egin.
15.- Gertaera baten probabilitate-balioari buruzko iragarpenak egiten ditu, aurretik enpirikoki
lotutako informazioan edo kasu sinpleen azterketan oinarrituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hiztegi egokia erabili du probabilitatearekin lotutako egoerak deskribatzeko.
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b) Ausazko gertakari baten kasu posibleen kontaketa egin du, taula edo zuhaitz-diagrama errazak
erabilita.
c) Gertakari jakin bat gertatzeko maiztasun erlatiboaren kontzeptua erabili du, eta ehuneko
moduan adierazi.
d) Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak bereizi ditu.
e) Laplaceren araua aplikatu du, eta gertakari baten probabilitatea zehaztu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak ebatzi ditu probabilitate-kalkulu errazak eginez.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: antolaketa, materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko materialak eta oinarrizko tresnak erabiltzeko prozedurak eta jarraibideak.
Mikroskopio optikoa eta digitala eta lupa binokularra erabiltzeko jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Oinarrizko magnitudeak neurtzea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Laborategian laneko txostenak egiteko arauak.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko.
3.- Laneko segurtasuna eta osasuna
Laneko materiala garbitzeko, kontserbatzeko, zaintzeko eta biltegiratzeko teknikak.
Eskuak garbitzeko protokoloa.
Desinfektatzaile motak eta haiek erabiltzeko moduak.
Laneko materiala desinfektatu eta esterilizatzeko teknikak.
Langileen, materialaren eta lantokiaren garbiketa eskasaren ondoriozko arriskuak.
Langileen babes pertsonalerako neurriak lanbide-profilaren arabera.
4.- Eguneroko erreakzio kimikoak
Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak.
Erreakzio kimikoa. Erreakzio kimikoaren interpretazio makroskopikoa, substantzia bat beste
zenbait substantzia bihurtzeko prozesu den aldetik.
Energia-trukea erreakzio kimikoetan.
Erreakzio kimikoak eguneroko bizitzako eremuetan.
Oinarrizko erreakzio kimikoak.
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5.- Indarra eta mugimendua
Mugimendua: erreferentzia-sistemak, ibilbidea, posizioa, egindako bidea.
Mugimenduak sailkatzea beren ibilbidearen arabera.
Abiadura. Unitateak.
Mugimendu zuzen uniformea: ezaugarriak. Interpretazio grafikoa.
Indarraren kontzeptua. Indarra, interakzio baten emaitza.
Indarren efektuak: deformazioa eta mugimendu-egoeraren aldaketa.
Grabitazioa. Gorputzen pisua.
Ohiko egoeretan solido bati aplikatutako indarrak irudikatzea. Ondoriozkoa edo erresultantea.
Lana eta energia. Makina sinpleak.
6.- Energia elektrikoa
Materia eta elektrizitatea. Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak.
Korronte elektrikoa.
Elektrizitatea, garapen teknologikoa eta bizi-baldintzak.
Elektrizitatearen kontsumoan erabiltzen diren oinarrizko magnitudeak: energia eta potentzia.
Aplikazioak eguneroko bizitzan.
Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena.
Energia elektrikoa ekoizteko sistemak.
Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa. Etapak.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektriko nagusiak.
7.- Atmosferaren kutsadura
Kutsadura. Kutsatzaile nagusien kategorizazioa.
Kutsadura atmosferikoa; arrazoiak eta ondorioak.
Atmosferarekin lotutako ingurumen-arazo nagusiak:
Euri azidoa.
Berotze globala: berotegi-efektua areagotzea
Ozono-geruza suntsitzea.
8.- Uraren kutsadura
Ura: planetan bizia izateko funtsezko faktorea.
Uraren kutsadura:
Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak.
Hondakin-uren arazketa.
Ura eta osasuna.
Ura modu jasangarrian kudeatzea, baliabide den aldetik.
9.- Lurzoruaren kutsadura eta paisaia aldatzea
Lurreko paisaia eta erliebea baldintzatzen duten faktoreak.
Kanpoko eragile eta prozesu geologikoak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa.
Eragile geologikoek erliebean eta paisaian egindako ekintzaren emaitzak.
Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan duten
garrantzia.
Lurzoruaren kontserbazioa. Kutsatzaile nagusiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia bereizgarri motak.
10.- Ingurumen-oreka eta garapen jasangarria
Ingurumenaren orekan eta kontserbazioan eragina duten faktoreak.
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Giza jarduera eta ingurumena: inpaktu nagusiak.
Baliabide materialak eta energia-baliabideak gehiegi ustiatzearen ondorioak.
Hondakinak eta haien kudeaketa. Birziklatzea.
Kontsumoa eta garapen jasangarria: aztarna ekologikoa.
Garapen jasangarriaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
Onartzea ingurumena zaindu egin behar dela eta ingurumena errespetatzen duten
elkartasunezko jokabideak izan behar direla.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arazo nagusiak eta kudeaketa jasangarriaren neurriak.
11.- Ekuazioak eta sistemak ebaztea eguneroko egoeretan
Adierazpen aljebraikoak. Adierazpen aljebraikoen eraldaketa
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Lehen eta bigarren mailako ekuazioen ebazpen aljebraikoa eta grafikoa.
Ekuazio-sistema linealak.
Ekuazio-sistema lineal eta errazak ebaztea. Ebazteko metodoak.
Problemak ebaztea lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez.
12.- Irudi eta gorputz geometrikoak neurtzea
Elementu geometrikoak: puntuak, zuzenak eta planoak
Poligonoak eta poliedroak: elementuak deskribatzea eta sailkapena egitea.
Triangeluen azterketa. Triangeluen sailkapena.
Antzekotasuna. Triangeluen antzekotasuna. Thalesen teorema.
Zirkunferentzia eta zirkulua: zirkuluaren luzera eta azalera kalkulatzea.
Hainbat gorputz eta irudi aztertzea espazioan: prismak, piramideak, zilindroa, konoa eta esfera.
Hainbat gorputz eta irudiren bolumena aztertzea espazioan.
13.- Funtzio eta grafikoen hizkuntza
Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko erraz baten bitartez deskribatutako fenomenoa
interpretatzea.
Funtzio linealak. Funtzio koadratikoak.
Beste funtzio batzuen azterketa: esponentziala
Grafikoak egin eta interpretatzea software egokia erabilita (kalkulagailu grafikoak edo
ordenagailua).
14.- Estatistikako elementuak
Estatistika deskribatzailearen oinarrizko elementuak: Populazioa, lagina. Aldagai kualitatiboak,
kuantitatiboak.
Taula eta grafiko estatistikoak.
Zentralizazioaren eta sakabanaketaren neurketak
Kalkulu-orria: datuak antolatzeko, kalkuluak egiteko, grafiko estatistiko egokienak sortzeko eta
egoera berrien simulazioak egiteko tresna.
15.- Probabilitatea kalkulatzea
Ausazko fenomenoak. Ausazko gertakariak. Gertakari baten maiztasuna. Maiztasun erlatiboa.
Probabilitatearen kontzeptua.
Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak.
Lagin-espazioa esperimentu errazetan.
Taula eta zuhaitz-diagrama errazak.
Probabilitateak kalkulatzea Laplaceren arauaren bitartez –esperimentu errazetan– edo
simulazioen bitartez.
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Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea II.
Kodea: 3012
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 168 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Badaki zeintzuk diren gaur egungo gizarteen funtsezko ezaugarriak, eta haien antolamendu
sozial, politiko eta ekonomikoaren oinarrizko ezaugarriak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo gizarte-antolamenduaren ezaugarriak ordenatu ditu.
b) Europako espazioa bateratzeko prozesua balioetsi du, bilakaera aztertuta.
c) Egungo harreman ekonomikoen eredu globalizatuaren berri badu.
d) Tituluari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du, eta gertatutako
eraldaketak deskribatu ditu.
e) Informazioa biltzeko tresna errazak landu ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
baliatuta.
f) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
g) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
h) Gaur egungo arte-adierazpenen funtsezko bereizgarriak identifikatu ditu.
2.- Sistema demokratikoaren oinarrizko printzipioak interpretatzen eta balioesten ditu, eta
erakundeak eta funtzionamendua aztertzen ditu. Jabetzen da garrantzitsuak dela bitartekotza eta
gatazkak konpontzea, eredu demokratikoa hedatzeko bidean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jabetu egin da Espainiako eredu demokratikoaren funtsezko bereizgarriez, eta herrialdearen
garapenaren testuinguru historikoa balioetsi du.
b) Ingurune hurbileko harreman pertsonal eta sozialetan diskriminazio ezaren printzipioak duen
inplikazioa balioetsi du.
c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioak onartu ditu, gaur egungo
munduan zer nolako egoera dagoen ikusi du, eta pertsonen eguneroko bizitzan zer nolako eragina
duten balioetsi du.
d) Nazioarteko erakunde garrantzitsuenen funtzionamendu-arauak, erakundeak eta printzipio
gidariak aztertu ditu.
e) Lankidetzako eta iritziak erkatzeko jardueretan erabiltzeko moduko informazioa landu du.
3.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan erabili ditu ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
4.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboaren teknikak aplikatu ditu hainbat iturritatik jasotako ahozko testuak aztertzean.
b) Jabetu da zein den ahozko interakzioaren komunikatzeko asmoa eta egitura, eta erantzun
posibleak balioetsi ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta testuen ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu,
baita gero eta konplexutasun handiagoko testuak osatzeko estrategiak ere, gero eta autonomia
handiagoz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu moten ezaugarri nagusiak balioetsi eta aztertu ditu, egin nahi duen lanerako mota
egokiena zein den hautatzeko.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak modu sistematikoan aplikatu
ditu, eta ateratako ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Erabilera akademikoko eta profesionaleko idatzizko testuen egitura aztertu du, eta hizkuntzaren
erabilerak eta mailak bereizi ditu.
g) Idatzizko testuak prestatzeko garaian jarraibide sistematizatuak erabili ditu, idatzizko
komunikazioa hobetzeko; erabilera diskriminatzaileak saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
h) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta hiztegi egokia erabili du hizkuntza-arauak eta xede-erabilerak aintzat hartuta.
i) Testuak idaztean gramatikaren eta ortografiaren arau garrantzitsuenak aplikatu ditu, hartara,
azken testua argia, zehatza eta egokia izan dadin formatuari eta komunikazio-testuinguruari
dagokienez.
j) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
6.- Literatura-testu adierazgarriak interpretatzen ditu; egilearen asmoa zein den konturatzen da,
eta testu horiek beren testuinguru historiko, soziokultural eta literarioarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez, eta dagokion testuinguruan kokatu du.
b) Literatura-lanetan hautemandako alderdiei buruzko iritzi pertsonal arrazoituak eman ditu.
c) Literatura-testuak aztertzeko estrategiak aplikatu ditu, eta gaiez eta zioez ohartu da.
d) Literatura-arloko autore, obra edo aldi bati buruzko informazioa bildu du monografia labur
batean.
7.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategiak eta oinarrizko hizkuntzaarauak aplikatzen ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, eta igorlearen asmoa eta gaia zeintzuk diren ondorioztatu du.
b) Testuaren ideia orokorra ulertu du, eta bere hitzekin adierazi du.
c) Irudiaren laguntzarekin, ideia garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
d) Entzutearen helbururako garrantzitsuak diren informazio espezifikoak atera ditu.
e) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
f) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko estrategiak erabili ditu.
g) Eremu akademikoarekin, pertsonalarekin eta lanbide-eremuarekin lotutako gaiei buruzko
lexiko, esamolde eta esaldi errazak erabili ditu.
h) Oinarrizko lokailuak erabili ditu ahozko testu laburrak sortzean.
i) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu lanbideeremuko gai ezagunei buruz.
j) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
k) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
l) Komunikazio-trukeetan, behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako arauak (kortesialegeak, erregistroa, hitzik gabeko hizkuntza, bestelakoak).
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testuaren oinarrizko komunikazio-asmoa identifikatu du.
b) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
c) Informazio espezifikoa eta garrantzitsua lokalizatu eta hautatu du.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak sortu ditu.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu eremu pertsonalarekin, akademikoarekin eta lanbide-eremuarekin loturik gelan
landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
j) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
k) Ingelesa komunikatzeko erabili nahi duela eta ikasi nahi duela adierazi du.
l) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko eleaniztun izateak duen
garrantzia onartu du.
m) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Gizarte garaikideak
Gizarte demokratikoak.
Sistema demokratikoen eraketa.
Nazioarteko harremanak.
Egungo mundu globalizatua.
Lankidetza-politikak.
Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako egungo harreman-esparruan.
Europaren eraketa.
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Europar Batasuna, oinarrizko erakundeak eta funtzionamendua.
Egitura ekonomikoa:
- Globalizazio ekonomikoa eta garapen jasangarria. Elkarrekiko mendetasuna eta globalizazioa.
- Industriaren deslokalizazioa eta merkataritza-modu berriak.
- Bertako ekoizpen-sektorearen bilakaera.
Arte garaikidearen oinarrizko ezaugarriak.
2.- Sistema demokratikoa eta sistema horren erakundeak
Demokrazia, zuzenbidezko estatu.
Oinarrizko eskubideak, arauen zutabe.
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean.
Giza Eskubideak eguneroko bizimoduan.
Eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzea.
Espainiako eredu demokratikoa. 1978ko Konstituzioa. Autonomien Estatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde politikoak eta lurralde-antolaketa.
Gatazkak ebaztea:
- Bide ez-demokratikoak eta indarkeriazkoak.
- Indarkeriarik gabeko bideak eta bide demokratikoak.
3.- Gizarte Zientzietako informazioaren tratamendua eta lanketa
informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.
Aurkezpenak eta argitalpenak IKTak erabiliz.
Lankidetza-lanerako estrategiak.
Funtzionamendu-arauak eta jarrerak iritziak alderatzean.
4.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Ahozko testuak.
Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ideia eta argumentuak azaltzea: edukiak antolatu eta planifikatzea.
Ikus-entzunezko bitartekoak erabiltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
Entzuleen interesa hobetzeko estrategiak.
Arau soziokomunikatiboak.
5.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Idatzizko testuak: txostenak, saiakerak, bestelakoak.
Testu akademikoak irakurtzeko estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testuinguruarekin lotutako alderdiak: erregistroa, deixia, estilo zuzena eta zeharkakoa.
- Diskurtsoarekin lotutako alderdiak: lokailuak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
6.- Literatura-testuak irakurtzea
Testu ez-literarioak interpretatzea.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
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Literatura eta generoak.
XX. mendeko euskarazko eta gaztelaniazko literatura-lanetako pasarteak eta testuak irakurtzea.
7.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Ingelesez ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak...
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu erraz, labur edo ertainak ulertzea, hainbat euskarritan
emanak, eremu pertsonalean, akademikoan eta lanbide-eremuan ohikoak diren eta maiz gertatzen
diren komunikazio-egoerei dagokienez.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategia erabiltzea: aurrea hartzea, egiaztapena, laguntza
bisuala, aldez aurretiko ezagutzak…
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesua, finkatutako jarraibideei jarraikiz: plangintza eta informazioa
bilatzea, testua sortzea eta berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzea, hainbat euskarritan emanak, eremu pertsonaleko eta
lanbide-eremuko gaiei dagokienez.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
8.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: aurrerapena, egiaztapena, dedukzioa,
zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, ingelesez
idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen hizkuntza-elementuen
erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta egitea: lanbide-arloari dagokion lexiko espezifikoa, baita
eremu akademiko eta pertsonalarekin lotura duena ere, egitura eta esamolde arruntak.
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
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- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea
Kodea: E800
Kurtsoa: 2
Iraupena: 53 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzako hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak
aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak zabaltzeko eta
produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.
b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu
ditu.
c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.
d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.
e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.
2.- Ekimen sortzaileak bere garapen pertsonal eta profesionalerako eskaintzen dituen aukerak
aztertzen eta baloratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kultura ekintzailearen kontzeptua eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen
garrantzia aztertu ditu.
b) Ekimenak, sormenak, erantzukizunak eta talde-lanak duten garrantzia baloratu du, jarduera
ekintzailean arrakasta lortzeko funtsezko konpetentziak baitira.
c) Ekimen sortzailea baloratu du, erronka pertsonalei eta profesionalei aurre egiterakoan jarrera
positiboa delakoan.
d) Enpresaburuaren kontzeptua eztabaidatu du, eta enpresaburuak ekonomia- eta gizartegarapenean duen ekarpena aztertu, baita profilaren eskakizun eta jarrerak ere.
e) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.
3.- Lan-harremanen ondoriozko eskubide eta betebeharrak interpretatzen ditu, eta gaitasuna
dauka haiek lan-kontratuetan aurkitzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.
b) Kontratazio-modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa
sustatzeko neurriak identifikatu ditu.
c) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.
d) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.
e) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.
f) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan
adostutako lan-baldintzak identifikatu ditu.
4.- Laneko segurtasun- eta osasun-arloko arau-esparrua interpretatzen du, eta Laneko Arriskuen
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Prebentziorako neurriak aplikatzen, eta lehen sorospenak ematen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamenduei, materialei eta ekoizpen-prozesuari dagozkion prebentzio-arau nagusiak
identifikatu ditu, baita lan-ingurunean beharrezkoak diren norbera babesteko ekipoak (NBE) ere.
b) Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko betebehar eta eskubideak identifikatu ditu eta
haien arabera jardun du.
c) Laneko baldintzak eta arriskuak interpretatu ditu, baita arrisku horien prebentzioa ere.
d) Lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen motak
identifikatu ditu.
e) Botikinaren osaera eta erabilera identifikatu du eta, hala behar izan denean, lehen
sorospenetako oinarrizko teknikak aplikatu ditu kalte mota ezberdinen aurrean.
5.– Laneko Arriskuen Prebentzioan erantzukizuna duten agenteak eta haien zereginak
identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako erakundeak eta agenteak identifikatu ditu.
b) Bere lanbide-eremuko prozedura espezifikoetan berezkoak diren arriskuak ebaluatu ditu.
c) Lan-inguruneko ingurumen-arriskuak nahiz sortutako hondakinen tratamendua identifikatu ditu.
d) Alderdi horri dagokionez, existitzen diren planetako elementuak identifikatu ditu (prebentzioa,
larrialdia, beste batzuk).
e) Prebentzioaren kudeaketaren oinarrizko elementuak identifikatu ditu.
f) Lan-inguruneari dagozkion lan-arriskuen prebentziorako neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Laneratzea eta bizialdi osoko ikaskuntza
Tituluari lotutako prestakuntzako aukerak eta ibilbideak identifikatzea.
Tituluari lotutako lanbide-sektorea aztertzea eta interpretatzea, eta lanpostu posibleak
identifikatzea.
Curriculum vitaea prestatzea, eta elkarrizketa simulatu bateko portaera eta jarrerak aztertzea.
Jarduera ekintzailetik eratorritako aukerak eta arriskuak ebaluatzea.
2.- Ekimen sortzailea
Kultura ekintzailea garapenaren eta gizarte-ongizatearen eragile.
Jarduera ekintzailearen faktore gakoak: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak
hartzea: ekintzailearen profila identifikatzea.
Arriskua ebaluatzea jarduera ekintzailean.
Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.
3.- Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak
Langileen eskubideak eta betebeharrak.
Lan-kontratua: kontratuen elementuak, ezaugarriak eta motak.
Nomina eta Gizarte Segurantzaren eta PFEZaren kargurako atxikipenak interpretatzea.
Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.
Ordezkaritza sindikala, eta hitzarmen kolektiboen interpretazioa.
4.- Laneko segurtasuna eta osasuna: oinarrizko kontzeptuak
Oinarrizko arau-esparrua, lan-arriskuen prebentzioaren arloan. Arlo horretako eskubideak eta
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betebeharrak.
Lana eta osasuna: Lanbide-arriskuak. Arrisku-faktoreak.
Lanaren ondoriozko kalteak. Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak. Lanak eragindako
beste patologia batzuk.
Langileen osasuna kontrolatzea.
Lan-karga, nekea eta lanarekiko asegabetasuna.
Lehen laguntzak.
5.- Arrisku orokorrak eta prebentzioa
Segurtasun-baldintzekin lotzen diren arriskuak.
Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Taldeko eta banakako babesa.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak:
- Laneko segurtasuna eta osasuna jorratzen dituzten erakunde publikoak.
- Prebentzio-lana antolatzea: "oinarrizko ohiturak".
- Dokumentazioa: jaso, prestatu eta artxibatzea.
Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza
Kodea: 3041
Kurtsoa: 2
Iraupena: 260 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Jenero gordin, erdi-prestatu eta prestatuak jaso, biltegiratu eta kontserbatzeko oinarrizko
jarduerak egiten ditu, kontroleko baliabideak, ekipamenduak eta tresnak identifikatzen eta erabiltzen,
eta teknika eta prozedurak aplikatzen, ezarritako jarraibide eta arauekin bat.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jasotako jarraibideak interpretatu ditu eta salgaiak jasotzeko prozesuei loturiko agiriak
identifikatu.
b) Ezarritako jarraibide eta prozesuen araberako ekipamendu eta tresnak erabili ditu.
c) Jasotako salgaiak kualitatiboki nahiz kuantitatiboki eskatutakoei ote dagozkien egiaztatu du,
ezarritako jarraibide edo prozedurekin bat.
d) Harrera egiteko prozesuan hauteman diren desbideratze edo anomalien berri eman du
denboraz eta moduz.
e) Biltegiratze-lanak egiteko irizpideak behar bezala aplikatu ditu, ezarritako jarraibideak eta
arauak kontuan izanik.
f) Ontziratzeko eta kontserbatzeko prozedurak behar bezala egin ditu, bitartekoak erabilita eta
teknikak aplikatuta, ezarritako jarraibideen eta arauen arabera.
g) Eragiketa guztiak egin dituenean osasun- eta higiene-araudia, laneko segurtasunekoa eta
ingurumena babestekoa kontuan hartu ditu.
2.- Aurretiazko elaborazioko oinarrizko zereginak gauzatzen ditu, eta garatu beharreko jardueren
berezko prozeduren aplikazioarekin lotzen ditu ezarritako arauak eta jarraibideak.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jasotako jarraibideak eta aurretiazko elaborazioari loturiko agiriak interpretatu ditu.
b) Makinak, ontziteria, tresnak eta erremintak prestatu ditu, haiek erabiltzeko eta mantentzeko
beharrezko zereginak gauzatuz, ezarritako jarraibide edo prozedurekin bat.
c) Lehengaiak languneetara eraman eta bertan banatu ditu, ezarritako prozedurak kontuan
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hartuta.
d) Beren egoerari begiraturik lehengaiek behar dituzten lehengoratze prozedurak gauzatu ditu,
ezarritako arauen araberako teknikak aplikatuz.
e) Prestatzeko, garbitzeko, ebakitzeko eta piezak lortzeko lanak egin ditu, ekipamenduak, tresnak
eta erremintak behar bezala erabiliz eta ezarritako prozedurei jarraituz.
f) Kontserbatzeko bitarteko prozedurak garatu ditu, lehengaien premiak eta ondorengo erabilera
kontuan hartuta.
g) Eragiketa guztiak egin dituenean osasun- eta higiene-araudia, laneko segurtasunekoa eta
ingurumena babestekoa kontuan hartu ditu.
3.- Sukaldaritzako prestakin errazak egiten ditu, eta aldez aurretik ezarritako teknika, arau eta lanprozedurekin loturiko jarraibideak eta agiriak interpretatzen eta erlazionatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Sukaldaritzako elaborazio errazak lortzeko enpresaren berariazko prozedurak identifikatu eta
interpretatu ditu.
b) Teknika desberdinak garatu aurrean aritzeko fase eta moduak identifikatu eta alderatu ditu,
ezarritako jarraibide eta arauekin bat.
c) Zereginak garatu aurretik beharrezkoak diren elementu guztien erabilgarritasuna egiaztatu du.
d) Sukaldaritzako elaborazio errazak lortzeko lanak, enpresan ezarritako jarraibide eta prozedurei
jarraituz egin ditu.
e) Sukaldeko zerbitzuan laguntza eman du sukaldaritzako elaborazioak egiten, bukatzen eta
aurkezten, ezarritako jarraibideei eta prozedurei jarraituz.
f) Kontserbatzeko bitarteko prozedurak garatu ditu, elaborazioen premiak eta ondorengo
erabilera kontuan hartuta.
g) Lan-eremua garbi eta txukun mantendu du prozesu osoan.
h) Eragiketa guztiak egin dituenean osasun- eta higiene-araudia, laneko segurtasunekoa eta
ingurumena babestekoa kontuan hartu ditu.
4.- Ostatu-kafetegiaren eremuko janari lasterren elaborazio errazak prestatu eta aurkezten ditu,
eta garatu beharreko jardueren berezko tekniken eta prozeduren aplikazioarekin lotzen ditu
jarraibideak, dokumentuak eta ezarritako arauak.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Edari eta janari laster errazak lortzeko enpresaren berariazko prozedurak identifikatu eta
interpretatu ditu.
b) Teknika desberdinak garatu aurrean aritzeko fase eta moduak identifikatu eta alderatu ditu,
ezarritako jarraibide eta arauekin bat.
c) Janariak eta edariak prestatzeko eta aurkezteko zereginei erantsitako agiriak zuzentasunez
interpretatu ditu.
d) Lanak garatzeko aldez aurretik behar diren elementuak erabilgarri daudela egiaztatu du:
ekipamenduak, tresna eta lanabesak, jeneroak.
e) Edari errazak eta janari lasterrak prestatzeko eta aurkezteko zenbait teknika gauzatu ditu
garaiz eta behar bezala, ezarritako prozedurei jarraituz eta jasotako jarraibideak kontuan hartuz.
f) Kontserbatzeko bitarteko prozesuak garatu ditu, elaborazioen premiak eta ondorengo erabilera
kontuan hartuta.
g) Kontsumo gune honetako zerbitzuko zenbait teknika gauzatu ditu eta laguntza eman du
gauzatzeko, jasotako jarraibideen edo ezarritako arauen arabera.
h) Lan-eremua prozesu osoan garbi eta txukun mantendu du.
i) Eragiketa guztiak egin dituenean osasun- eta higiene-araudia, laneko segurtasunekoa eta
ingurumena babestekoa kontuan hartu ditu.
5.- Jatetxearen edo catering zerbitzuaren arloan janariak eta edariak zerbitzatzeko zeregin

2016/3546 (1178/341)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

errazak gauzatzen ditu edo horretan laguntzen du, eta garatu beharreko jardueren berezko tekniken
eta prozeduren aplikazioarekin lotzen ditu jarraibideak, dokumentuak eta ezarritako arauak.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Zerbitzuaren eskakizunekin lotutako enpresaren berariazko prozedurak identifikatu eta
interpretatu ditu.
b) Behar diren eta bat datozen ekipamendu, lanabes eta tresnak identifikatu eta hautatu ditu,
ondoren zerbitzuko zereginak gauzatzeko, aretoko zerbitzua, ostatu-kafetegikoa edo catering
motakoa den bereiziz.
c) Zereginak garatu aurretik beharrezkoak diren elementu guztien erabilgarritasuna egiaztatu du.
d) Aurrezerbitzuko zereginak gauzatu ditu garaiz eta behar bezala, ezarritako prozedurekin eta
jasotako jarraibideekin bat.
e) Zerbitzuko teknika eta prozedura errazak aplikatu eta garatu ditu, kontuan hartuta jasotako
jarraibideak eta arauak edo enpresaren eskakizunak.
f) Bezeroak adeitasunez eta eraginkortasunez tratatu ditu, dituen arduren eremuan, zerbitzua
ematen duen entitatearen irudi ona indartuz.
g) Zerbitzuondoko zereginak gauzatu ditu garaiz eta behar bezala, ezarritako prozedurekin eta
jasotako jarraibideekin bat.
h) Eragiketa guztiak egin dituenean osasun- eta higiene-araudia, laneko segurtasunekoa eta
ingurumena babestekoa kontuan hartu ditu.
6.- Segurtasun- eta higiene-irizpideak betetzen ditu, eta higiene- eta osasun-arauak, laneko
segurtasunekoak eta ingurumena babestekoak aintzat hartuta jarduten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Manipulatzeko jardunbideekin erlazionatuta dauden nahitaez bete beharreko higiene- eta
osasun-arauak ezagutu ditu, hala araudietan jasotakoak nola enpresaren beraren arau espezifikoak.
b) Elikagaietan kutsadura eragin dezaketen portaera edo gaitasun guztiak ezagutu ditu.
c) Laneko arropa guztiak eta haiek garbi edukitzeko baldintzak ezagutu eta bete ditu.
d) Sukaldaritzako ekoizpeneko prozeduretan ohi diren manipulazio jardunbide egokiak aplikatu
ditu.
e) Manipulatzailearen ebakiak, erredurak edo zauriak babesteko bitartekoak identifikatu ditu.
f) Enpresaren hondakin, isurketa edo igorpenekin erlazionatutako elikagaien produkzioprozesuetan ingurumen-kontrola ahalbidetzen duten parametroak ezagutu ditu.
g) Hondakinak biltzeko, hautatzeko, sailkatzeko eta ezabatzeko edo isurtzeko eragiketak aplikatu
ditu.
h) Ingurumenari kalte gutxien eragiten dioten energiak eta baliabideak erabili ditu.
7.- Harreman profesional egokiak ditu, arduraz eta begirunez jokatuz, bai enpresaren prozedura
eta arauekin, bai lantaldeko gainerako kideekin.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Enpresaren prozedura eta arauak ezagutu eta interpretatu ditu, haren barneko portaerari
loturik.
b) Lanpostura garaiz heldu da, eta ez du ezarrita dagoen baino lehen utzi, justifikaziorik gabe.
c) Arretaz eta arduraz jokatu du jarraibideak eman zaizkionean.
d) Komunikazio eraginkor eta begirunezkoa izan du lantaldeko gainerako kideekin.
e) Lankidetza- eta koordinazio-jarrera erakutsi du lantaldeko gainerako kideekin.
f) Ikasteko eta eguneratzeko jarrera erakutsi du, oharrak egin zaizkionean bere eginkizunak
betetzeko erari buruz.
4.- Espazioak eta ekipamenduak
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4.1. Espazioak:
AZALERA (m2)

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA
Balio anitzeko gela
Sukaldeko eta sukalondoko lantegia
Jatetxeko eta tabernako lantegia

40
80
90

4.2. Ekipamenduak:

Balio anitzeko gela

Sukaldeko eta sukalondoko lantegia

Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta Internet.
Ikus-entzunezko bitartekoak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak.
Mahaiak eta aulkiak.
Bero-sorgailuak.
Hotz-sorgailuak.
Sukaldeko ontziteria.
Ebakigailuak
Janaria txikitzeko makinak
Beso birringailuak
Lan-mahaiak
Eskuak garbitzeko konketa
Orgak
Apalak
Kanpaiak
Armairuak
Harraskak
Ontzi-garbigailua
Toska, mahai-tresnak eta beirateria garbitzeko
kapota
Hutseko ontziratzailea
Bi litroko izozki- eta sorbete-makina
Kuterra
Prestaketa-lanetarako material txikia: bitsaderak,
armiarmak, espatulak, etab.
Lanabesak: labanak, kortxo-ateratzekoak,
birringailuak, etab.
Pastelgintzako lan-mahaia, behealdean
edukiontziak eta tiraderak dituela
Altzairu herdoilgaitzezko hartzidura-berogailua,
12 erretilukoa
Pastelgintzako material espezifikoa: espatulak,
brotxak, mihiak, komalinak...
Molde sorta.
Sukaldeko balantza
Zapor-poltsa handirako orga
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Irabiagailu-oragailua
Sukaldeko robota. Lapikoak garbitzeko makina
Segurtasun-ekipamenduak eta -bitartekoak.

Jatetxeko eta tabernako lantegia

Hotz-sorgailuak.
Kafe-makina automatikoa.
Irabiagailuak
Zuku-makinak
Izotza txikitzeko makinak
Zukugailuak
Kafe-errota: 1 kg-ko tobera, 0,33 ZP-ko motorra,
eskuz pizteko sistema, dosi-erregulagailua eta kontagailua, palanka bidezko dosifikagailua,
kafe-prentsa, eta kafea biltzeko erretilua
75 bat koparako izozkailua, altzairu
herdoilgaitzezkoa; apal doigarriak, izotza
automatikoki kentzeko aukera eta ur-lurrungailua
ditu.
Txigorgailua
Plantxa
Mikrouhin-labea
Lan-mahaiak
Eskuak garbitzeko konketa
Orgak
Apalak
Kanpaiak
Armairuak (eta alderantzizko barra)
Hauetarako materiala: kafetegia, taberna,
koktelgintza, otorduak, edariak, eta aretoa.
Edalontziak garbitzeko makina.
Segurtasun-ekipamenduak eta -bitartekoak.

5.- Irakasleak.
5.1.- Sektore publikoan, lanbide-profilari lotutako lanbide-moduluak eman ahal izateko, hauek
izango dira irakasleen espezialitateak:
LANBIDE-MODULUA

3005. Bezeroentzako arreta

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEA /
BESTE BATZUK
Sukaldaritza eta
gozogintza
Jatetxe-arloko zerbitzuak
Merkataritzako prozesuak
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada
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3034. Aurretiazko elaborazioko
oinarrizko teknikak
3035. Sukaldaritza-lanetako
oinarrizko prozesuak
3036. Lehengaien hornikuntza eta
kontserbazioa, eta lehengaiak
manipulatzeko higienea.
3037. Oinarrizko zerbitzatze-teknikak
3038. Elikagaiak eta edariak
prestatzeko oinarrizko prozesuak
3039. Cateringa eta taldeentzako
materialak prestatzea eta muntatzea

Sukaldaritza eta
gozogintza
Jatetxe-arloko zerbitzuak
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada

Laneko prestakuntza eta
orientabidea
E800. Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Sukaldaritza eta
gozogintza.
Jatetxe-arloko zerbitzuak.
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada
Sukaldaritza eta
gozogintza

3041. Lantokiko prestakuntza

Jatetxe-arloko zerbitzuak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako katedradunak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako irakasleak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

5.2.- Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek behar ditu lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK
3005. Bezeroentzako arreta
3034. Aurretiazko elaborazioko oinarrizko teknikak
3035. Sukaldaritza-lanetako oinarrizko prozesuak
3036. Lehengaien hornikuntza eta kontserbazioa, eta
lehengaiak manipulatzeko higienea
3037. Oinarrizko zerbitzatze-teknikak
3038. Elikagaiak eta edariak prestatzeko oinarrizko
prozesuak.
3039. Cateringa eta taldeentzako materialak prestatzea
eta muntatzea
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3041. Lantokiko prestakuntza

TITULAZIOAK

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
edo dagokion mailako titulua edo
beste zenbait titulu baliokide

5.3.- Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek beharko dira lanbide-moduluak emateko:
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LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3005. Bezeroentzako arreta
3034. Aurretiazko elaborazioko oinarrizko teknikak
3035. Sukaldaritza-lanetako oinarrizko prozesuak
3036. Lehengaien hornikuntza eta kontserbazioa, eta
lehengaiak manipulatzeko higienea
3037. Oinarrizko zerbitzatze-teknikak
3038. Elikagaiak eta edariak prestatzeko oinarrizko
prozesuak
3039. Cateringa eta taldeentzako materialak prestatzea
eta muntatzea
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3041. Lantokiko prestakuntza

Diplomaduna, ingeniari teknikoa edo
arkitekto teknikoa edo dagokion
mailako titulua edo beste zenbait titulu
baliokide.
Sukalde Zuzendaritzako goi-mailako
teknikaria, Jatetxe-arloko Zerbitzu
Zuzendaritzako goi-mailako teknikaria
edo beste titulu baliokide batzuk

6.- Lanbide-moduluen egokitasuna konpetentzia-atalekin, haiek egiaztatu edo baliozkotzeko.
LANBIDE-MODULUAK

KONPETENTZIA-ATAL EGIAZTAGARRIAK

3034. Aurretiazko elaborazioko oinarrizko
teknikak.

UCO255_1: Sukaldaritzako oinarrizko
hornikuntza-, aurreelaborazio- eta kontserbazioeragiketak egitea.

3035. Sukaldaritza-lanetako oinarrizko
prozesuak.

UCO256_1: Sukaldaritzako elaborazioan
laguntzea, eta prestaketa errazak egin eta
aurkeztea.
3036. Lehengaien hornikuntza eta kontserbazioa, UC0546_1: Elikagaien industriako
eta lehengaiak manipulatzeko higienea.
ekipamenduetako
eta instalazioetako nahiz ingurunea babesten
laguntzeko ekipamenduetako eta
instalazioetako
garbiketaeta higiene3037. Oinarrizko zerbitzatze-teknikak.
UCO257_1: Janariak
eta edariak
zerbitzatzen
laguntzea.
3038. Elikagaiak eta edariak prestatzeko
oinarrizko prozesuak.

UCO258_1: Oinarrizko
hornikuntza-eragiketak egitea, eta edari errazak
eta otordu bizkorrak prestatzea eta aurkeztea

3039. Cateringa eta taldeentzako materialak
prestatzea eta muntatzea.

UC1090_1: Catering zerbitzuetatik heldu diren
salgaiak jasotzeko
eta garbitzeko eragiketak
egitea.
UC1329_1: Bezeroari arreta eta informazio

3005. Bezeroentzako arreta.

operatibo, egituratu eta protokolarizatua
ematea.

7.- Norgehiagoka egonez gero, titulu honek onarpenerako lehentasun-irizpideak aplikatzeko
baimena ematen die erdi-mailako heziketa-ziklo hauetarako.
Titulu honek lehentasuna izango du lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan onartzeko:
Ostalaritza eta Turismoa
Elikagaien Industriak
Irudi Pertsonala
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VII. ERANSKINA, UZTAILAREN 7KO 104/2016 DEKRETUARENA
INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOETAKO OINARRIZKO LANBIDE-TITULUA
1.– Tituluaren identifikazioa
Informatika eta Komunikazioetako oinarrizko lanbide-titulua elementu hauek identifikatzen dute:
●
●
●
●
●

Izena: Informatika eta Komunikazioak.
Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
Iraupena: 2.000 ordu.
Lanbide-arloa: Informatika eta komunikazioak.
Europako baliokidea: INSN-3.5.3. (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua).

2.– Lanbide-profila
2.1 Tituluaren konpetentzia orokorra.
Titulu honen konpetentzia orokorra da mikroinformatika-sistemak, sistema periferikoak eta datukomunikazioko sareak nahiz tresneria elektriko eta elektronikoa muntatu eta mantentzeko eragiketa
osagarriak egitea, adierazitako kalitatearekin lan eginez, segurtasunez eta ingurumena babestuz,
norberaren ekimenez eta erantzukizunez arituz, eta ahoz eta idatziz komunikatuz gaztelaniaz eta,
hala dagokionean, hizkuntza koofizialean, baita atzerriko hizkuntzaren batean ere.
2.2. Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta
konpetentzia-atalen zerrenda:
– Osatutako lanbide-kualifikazioak:
a) Mikroinformatika-sistemak muntatzeko eta mantentzeko eragiketa osagarriak .IFC361_1.
(1701/2007 Errege Dekretua, abenduaren 14koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC1207_1: Mikroinformatika-tresneria muntatzeko eragiketa osagarriak egitea.
UC1208_1: Mikroinformatika-sistemak mantentzeko eragiketa osagarriak egitea.
UC1209_1: Informazioaren eta komunikazioaren teknologiekin eragiketa osagarriak egitea.
b) Tresneria elektrikoa eta elektronikoa muntatzeko eta mantentzeko eragiketa osagarriak
.ELE481_1. (144/2011 Errege Dekretua, otsailaren 4koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC1559_1: Mihiztatze-eragiketak egitea ekipo elektriko eta elektronikoak muntatzean.
UC1560_1: Konexio eragiketak egitea ekipo elektriko eta elektronikoak muntatzean.
UC1561_1: Eragiketa osagarriak egitea ekipo elektriko eta elektronikoak mantentzean.
2.3 Lanbide-ingurunea
2.3.1 Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:
Satelite bidezko telebistarako antena hartzaileen muntatzailearen laguntzailea.
Tresneria telefonikoko eta telegrafikoko instalatzailearen eta konpontzailearen laguntzailea.
Komunikazioko tresneriaren eta sistemen instalatzailearen laguntzailea.
Telefono-instalazioetako instalatzailearen eta konpontzailearen laguntzailea.
Sistema mikroinformatikoetako muntatzaile laguntzailea.
Informatika-sistemen mantentze-lanetako laguntzailea.
Informatika-sistemen instalatzailearen laguntzailea.
Datuen transmisiorako sistemen instalatzailearen laguntzailea.
Tresneria elektriko eta elektronikoa mihiztatzeko langilea.
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Tresneria elektriko eta elektronikoen mantentze-lanetako laguntzailea.
Plaken eta tresneria elektriko eta elektronikoaren probatzailea/doitzailea.
Osagaien zirkuitu inprimatuko plaken muntatzailea.
3.- Heziketa-zikloaren irakasgaiak
3.1 Tituluaren helburu orokorrak
a) Mikroinformatika-sistema bat edo datuak transmititzeko sistema bat eratzen duten osagai fisiko
eta logikoak identifikatu eta antolatzea, eta haien funtzioaren arabera sailkatzea, haien xedearen
arabera metatzeko.
b) Osagaiak eta periferikoak mihiztatu eta konektatzea mikroinformatika-sistemak eta sareak
muntatzeko, tresna egokiak erabiliz.
c) Sistema eta ekipo informatikoetan matxura errazen jatorria zehazteko teknikak aplikatzea,
mikroinformatika-sistemen eta sare lokalen mantentze-lanetarako jarraibideekin bat.
d) Osagai fisiko eta logikoak ordeztea eta doitzea, mikroinformatika-sistemak eta sare lokalak
mantentzeko.
e) Ekipo eta sistemen fabrikatzaileen katalogoetako jarraibideak interpretatu eta aplikatzea,
sistema informatikoetako eta sareetako elementu eta ekipoak garraiatu eta biltegiratzeko.
f) Egiaztapen-teknikak identifikatu eta aplikatzea muntaketa- eta mantentze-lanetan, ohiko
egiaztapenetarako jarraibideekin bat.
g) Sare lokal kableatu, hari gabeko edo misto bateko kanalizazioak eta gainerako elementuak
kokatzea eta finkatzea, muntatzeko prozedurak eta kalitateko eta segurtasuneko protokoloak
aplikatuta, sare lokalak instalatzeko eta konfiguratzeko.
h) Kableak prestatu, konformatu eta gidatzeko teknikak aplikatzea, espazioak prestatuz eta ekipo
eta tresnak maneiatuz, datu-sareen kableak jartzeko.
i) Sistema eragileen eta periferikoen tresnak ezagutzea eta maneiatzea konfigurazioak egiteko,
eta arazoak konpontzea fabrikatzailearen jarraibideekin bat.
j) Txosten errazak eta lan-fitxak egin eta aldatzea, testu-tratamenduko programen bulegotikako
aplikazioak maneiatzeko.
k) Ingurune naturalean izaten diren gertakariak ulertzea ezagutza zientifikoa jakintza integratu
baten moduan erabiliz; halaber, ezagutzaren eta esperientziaren eremuetan oinarrizko arazoak
identifikatu eta konpontzeko metodoak ezagutu eta aplikatzea.
l) Trebetasunak garatzea arazoak formulatu, planteatu, interpretatu eta konpontzeko; kalkulu
matematikoaren arrazoinamendua aplikatzea gizartean eta lan-ingurunean moldatzeko, eta bere
baliabide ekonomikoak kudeatzea.
m) Giza gorputzaren funtzionamenduaren oinarrizko alderdiak identifikatu eta ulertzea eta horiek
norberaren eta taldearen osasunarekin lotzea; gainera, higienea eta osasuna baloratzea bizitzan
ohitura osasungarriak garatu eta finkatzeko, zein ingurunetan dauden kontuan hartuta.
n) Natura-ondarearen zaintzarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak
garatzea, eta izaki bizidunen eta natura-ingurunearen arteko elkarreragina ulertzea, horrela gizakien
ekintzak ingurumenaren orekan dituen ondorioak baloratu ahal izateko.
ñ) Informazio-iturrien oinarrizko trebetasunak garatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak ikuspegi kritikoz erabiltzea, ingurune pertsonal, sozial edo profesionalean informazioa
lortu eta jakinarazteko.
o) Kultura- eta arte-ekoizpenen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea, haien elementuak aztertzeko
oinarrizko teknikak aplikatuz, errespetuz eta sentikortasunez jokatzeko kultura-aniztasunaren, ondare
historiko-artistikoaren eta kultura- zein arte-adierazpenen aurrean.
p) Hizkuntza-trebetasun eta -abileziak garatu eta finkatzea eta eskatzen den zehaztasun,
argitasun eta arintasun maila lortzea, gaztelaniari eta, hala denean, hizkuntza koofizialari buruzko
ezagutzak erabiliz gizarte-ingurunean, eguneroko bizitzan eta lan-jardueran komunikatzeko.
q) Atzerriko hizkuntzan oinarrizko hizkuntza-trebetasunak garatzea, ahoz eta idatziz komunikatu
ahal izateko eguneroko bizitzan eta lan-jardueran ohikoak eta aurreikustekoak diren egoeretan.
r) Gaur egungo gertakarien arrazoiak eta ezaugarriak ezagutzea, baita bilakaera historikoari eta
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banaketa geografikoari dagozkionak ere, gaur egungo gizarteen ezaugarriak azaltzeko.
s) Printzipio demokratikoetan oinarritutako balioak eta jokaerak garatzea, eta ohiko harreman
sozialetan eta gatazken konponbide baketsuan aplikatzea.
t) Prestakuntzarako dauden baliabideak eta eskaintzak alderatu eta hautatzea bizialdi osoko
ikaskuntzarako, horrela lan-egoera berriei eta egoera pertsonal berriei egokitzeko.
u) Ekimena, sormena eta joera ekintzailea garatzea, baita norberarengan konfiantza izatea,
parte-hartzea eta ikuspegi kritikoa ere, egoerak eta gorabeherak konpondu ahal izateko bai lanjardueran bai eremu pertsonalean.
v) Lanak taldean egitea, nork bere betebeharrak hartuz, besteak errespetatuz eta beraiekin
elkarlanean arituz, baita besteekiko tolerantziaz eta errespetuz ere, zereginak eraginkortasunez
egiteko eta garapen pertsonalerako lagungarri izateko.
w) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informatzeko, komunikatzeko,
ikasteko eta laneko zereginak errazteko.
x) Laneko eta ingurumeneko arriskuak lan-jarduerarekin erlazionatzea, norbera babesteko behar
diren prebentzio-neurriak erabiltzeko xedez, eta beste pertsonei eta ingurumenari kalterik ez egiteko.
y) Bere lanbide-jarduerako teknikak garatzea lanaren eraginkortasuna eta kalitatea ziurtatuz, eta,
bidezkoa bada, laneko jardueretan hobekuntzak proposatzea.
z) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan izanda, gizarteko
agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa
parte hartzeko.
3.2 Lanbide-moduluak
Heziketa-ziklo honen moduluak honako hauek dira:
KODEA

LANBIDE-MODULUA

3015

Ekipo elektriko eta elektronikoak

3016

3009

Datuak transmititzeko sareak instalatzea eta mantentzea
Informatikako sistemak eta osagaiak muntatzea eta
mantentzea
Konfiguratzeko eta ustiatzeko eragiketa osagarriak
Sistema mikroinformatikoetan sistema eragileak
instalatzea eta konfiguratzea
Zientzia aplikatuak I

3019

ORDUESLEIPENA
240

IKASTAROA
2

231

1

231

1

165

1

120

2

165

1

Zientzia aplikatuak II

144

2

3011

Komunikazioa eta gizartea I

165

1

3012

Komunikazioa eta gizartea II

168

2

E800

Laneko prestakuntza eta orientabidea

53

2

3032

Lantokiko prestakuntza.

260

2

Tutoretza eta orientabidea I

33

1

Tutoretza eta orientabidea II

25

2

3029
3030
E650

GUZTIRA

2.000

3.3 Moduluen garapena:
Lanbide-modulua: Ekipo elektriko eta elektronikoak
Kodea: 3015
Kurtsoa: 2
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Iraupena: 240 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Beharrezko materiala, erremintak eta Ekipoa identifikatzen ditu Ekipo elektrikoak eta
elektronikoak muntatu eta elkartzeko, eta haien ezaugarri nagusiak eta funtzionalitatea deskribatzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipo elektriko edo elektroniko bateko elementu eta osagai motak identifikatu eta sailkatu ditu.
b) Ekipo elektriko edo elektroniko bateko ainguraketa eta finkagailu motak (torlojuak, klipak,
erlaitzak, besteak beste) identifikatu eta sailkatu ditu haien aplikazioaren, zurruntasunaren eta
egonkortasunaren arabera.
c) Ekipo elektriko edo elektroniko bat mihiztatzeko erabili ohi diren erremintak (bihurkin elektrikoa,
bihurkin lauak eta izar-bihurkinak eta giltzak, besteak beste) identifikatu eta sailkatu ditu, haien
aplikazioaren eta egokitasunaren arabera.
d) Norberaren segurtasuneko baliabide eta Ekipoak (babesteko eskularruak, betaurrekoak eta
maskara, besteak beste) identifikatu eta sailkatu ditu, haien aplikazioaren arabera eta zer erreminta
erabili behar diren kontuan hartuta.
2 - Ekipo elektrikoa eta elektronikoa muntatu eta desmuntatzeko eragiketen sekuentzia zehazten
du, eskemak interpretatzen ditu eta eman beharreko urratsak identifikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipo elektriko eta elektronikoetako elementu eta osagaien irudikapen grafikoko sinbologia
ezagutu du.
b) Muntaketaren/konexioaren prozedura eta sekuentzia interpretatu ditu, muntatzeko eskematik
edo gidatik abiatuta.
c) Eskeman adierazitako elementu guztiak elementu errealekin identifikatu ditu.
d) Hainbat elementu (txartelak sartzea, elementuak finkatzea, besteak beste)
muntatzeko/konektatzeko prozedura eta sekuentzia identifikatu ditu.
e) Muntatze/konexioaren prozesua eta sekuentzia definitu ditu, muntatzeko eskematik edo gidatik
abiatuta.
3 - Ekipo elektriko edo elektronikoetako elementuak muntatu eta desmuntatzen ditu, muntatzeko
eskemak eta gidak interpretatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Modelo jakin baterako adierazitako muntaketa-eskema eta -gidak hautatu ditu.
b) Muntaketa-eskema eta -gidetan adierazitako erremintak hautatu ditu.
c) Erabili behar diren elementu eta materialak prestatu ditu, prozedura normalizatuei jarraituz.
d) Elementuak Ekipoan non kokatu behar diren identifikatu du.
e) Osagaiak mihiztatu ditu prozedura normalizatuei jarraituz, eta haietako segurtasun-arauak
aplikatu.
f) Muntaketa-eskema edo -gidetan adierazitako eusteko elementuekin finkatu ditu osagaiak,
ezarritako estutze-momentua aplikatuta.
g) Osagai eta konektore elektronikoak muntatzeko teknikak aplikatu ditu zirkuitu inprimatuko
plaketan.
h) Tresneria elektriko edo elektronikoa desmuntatzeko teknikak aplikatu ditu.
i) Laneko arriskuen prebentzioari buruz eskatzen diren neurriak aplikatu ditu.
j) Egindako jarduerak eta lortutako emaitzak jasotzen dituen txostena prestatu du.
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4.- Tresneria elektriko edo elektronikoan elementuak lotzen ditu oinarrizko teknikak aplikatuz eta
jarraitutasuna egiaztatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Konexio-modelo jakin baterako adierazitako muntaketa-eskema eta -gidak hautatu ditu.
b) Konexioko eskema eta gidetan adierazitako erremintak hautatu ditu.
c) Konektorearen piezak eta kableak jarri eta kokatu ditu.
d) Norberaren babesak eta elementuenak jarri eta kokatu ditu.
e) Kableak egokitu ditu (zuritu, luzatu, ordenatu) prozedurei jarraituz.
f) Konektoreko piezak ordena egokian txertatu ditu eta kableak prozeduran ezarritako moduan
lotu (soldatu, krinpatu, enbornatu, besteak beste).
g) Ezarritako prozeduraren arabera (elementuen posizioa, elementua txertatzea, finkatzeko
maniobra, besteak beste) egin du konexioa (soldadura, enbornatzea, konektorea).
h) Segurtasun-neurriak zaindu ditu Ekipo eta erremintak erabiltzean.
i) Kableetan etiketak jarri eta kokatu ditu, ezarritako prozedurari jarraituz.
j) Segurtasun-plana aplikatu du, eta horretarako prebentziozko, segurtasuneko, eta ingurumena
babesteko neurriak aztertu ditu.
k) Sortutako hondakinak ingurumenaren gaineko araudiaren arabera tratatu ditu.
5 - Tresneria elektriko eta elektronikoaren oinarrizko mantentze-lana egiten du, ezarritako
teknikak kalitatez eta segurtasunez aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Modelo jakin baterako adierazitako eskema eta gidak hautatu ditu.
b) Erremintak egin beharreko eragiketen arabera hautatu ditu.
c) Berritu beharreko elementuak identifikatu ditu.
d) Ordezteko elementuak metatu ditu.
e) Egin beharreko eragiketen arabera beharrezkoak diren erremintak hautatu ditu.
f) Aldatu beharreko elementuak desmuntatu ditu, esku-hartze bakoitzerako baldintzak zein diren,
haietarako teknika eta erreminta egokiak erabilita.
g) Elementu berriak muntatu ditu, esku-hartze bakoitzerako baldintzak zein diren, haietarako
teknika eta erreminta egokiak erabilita.
h) Aurreikusitako prebentzio- eta segurtasun-neurriak ezarri ditu.
i) Egindako eragiketak jasotzen dituen txostena prestatu du, formatua ezarrita duen dokumentu
batean.
B) Edukiak:
1.- Muntatzeko, mihiztatzeko, konektatzeko eta mantentze-lanak egiteko materialak, erremintak
eta ekipoak identifikatzea:
Magnitude elektrikoak. Magnitudeen arteko erlazioa. Neurgailuak.
Oinarrizko zirkuitu elektrikoak (elementuak, babesak, besteak beste).
Konektoreak: ezaugarriak eta tipologia.
Kableak: ezaugarriak eta tipologia. Normalizazioa.
Zuntz optikoa. Aplikaziorik ohikoenak. Tipologia eta ezaugarriak.
Ekipo motak: makina-erremintak, etxetresna elektrikoak, informatika-tresneria, audio-tresneria,
bideo-tresneria, industria-tresneria.
Eskuzko erremintak eta makina-erremintak.
Material osagarriak. Mihiztatzeko eta eusteko elementuak. Funtzioa, tipologia eta ezaugarriak.
Erremintak eta tresneria erabiltzearen arriskuak.
2.- Ekipoak muntatu eta mantentzeko prozesua
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Sinbologia elektrikoa eta elektronikoa. Normalizazioa.
Planoak eta eskemak interpretatzea.
Merkataritzako osagaiak identifikatzea.
Merkataritzako konektore eta kableak identifikatzea.
Muntatzeko eta desmuntatzeko eskema eta gidak interpretatzea.
Konexioko eskema eta gidak interpretatzea.
Eragiketak zehaztea.
Eragiketa-sekuentzia.
Materialak eta ekipoak hautatzea. Erreminten tipologia.
Lan-aginduak interpretatzea.
Arriskuen prebentzioko, laneko osasuneko eta ingurumenaren babeseko arauak.
Sistemak eta instalazioak manipulatzearen arriskuak.
3.- Ekipoak muntatzea eta desmuntatzea
Osagai elektronikoak, haien motak eta ezaugarriak. Osagaien oinarrizko funtzioak.
Osagai elektronikoak muntatu eta txertatzeko teknikak.
Eskuzko erremintak. Tipologia eta ezaugarriak.
Soldadura biguneko teknikak. Ohiko aplikazioak. Kontuan izan beharreko arretak.
Eskuzko erremintak eta makina-erremintak erabiltzea. Segurtasuna erremintak makinak
erabiltzean.
Ekipo elektriko eta elektronikoak muntatu eta mihiztatzeko teknikak.
Elementu osagarriak muntatzea.
Ekipo elektriko eta elektronikoak muntatu eta desmuntatzeko teknikak.
Ekipo elektriko eta elektronikoen elementu eta osagaiak ordezteko teknikak.
Etiketatzeko eta kontrolatzeko eragiketak.
Babes- eta segurtasun-ekipamendua.
Segurtasun-arauak.
Ingurumen-arauak.
4.– Konexionatzeko eta "konektorizatzeko" teknikak aplikatzea

beste.

Konexioko teknikak. Ezaugarriak eta aplikazioak.
Konektoreak soldatzea, enbornatzea eta finkatzea.
Eskuzko erremintak eta makina-erremintak. Krinpagailua, kurrikak, soldagailua, besteak beste.
Etiketatzeko eta kontrolatzeko eragiketak.
Finkatzeko elementuak: bridak, tortsioko itxiturak, kableak pasatzeko elementuak, besteak
Babes- eta segurtasun-ekipamendua.
Segurtasun-arauak.
Ingurumen-arauak.

5.– Elementuak aldatzeko teknikak aplikatzea
Eskemak eta gidak.
Elementuak metatzea.
Ekipoen eta haien elementuen ezaugarri teknikoak: tentsioa, korrontea.
6.- Korronte alternoa eta korronte zuzena. Erresistentzia elektrikoa. Potentzia elektrikoa
Ainguraketak eta euskailuak. Motak eta ezaugarriak.
Prebentziozko oinarrizko mantentze-eragiketak.
Larrialdi-planak.
Istripuetan jardutea.
Txostenak egitea.
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Lanbide-modulua: Datuak transmititzeko sareak instalatzea eta mantentzea
Kodea: 3016
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 231 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Ahotsa eta datuak transmititzeko sareak eratzen dituzten elementuak hautatzen ditu, eta haien
ezaugarri nagusiak eta funtzionalitatea deskribatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ahotsa eta datuak transmititzeko sareekin zerikusia duten instalazio motak identifikatu ditu.
b) Datuak transmititzeko sare baten elementuak (hoditeria, kableatua, antenak, armairuak (“rack”)
eta kaxak, besteak beste) identifikatu ditu.
c) Eroale motak (kobre-parea, kable ardazkidea, zuntz optikoa, besteak beste) sailkatu ditu.
d) Kaxen tipologia (erregistroak, armairuak, rack-ak, kanpoko kaxak, horman sartuak, besteak
beste) zehaztu du.
e) Hoditeriaren eta sistemen finkagailu motak (takoak, bridak, torlojuak, azkoinak, grapak,
besteak beste) deskribatu ditu.
f) Finkagailuak eutsi beharreko elementuarekin erlazionatu ditu.
2.- Hoditeria, euskarriak eta armairuak muntatzen ditu ahotsa eta datuak transmititzeko sareetan,
elementuak instalazioaren planoan identifikatzen ditu, eta muntaketaren teknikak aplikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hoditeria instalatzeko eta egokitzeko erabiltzen diren teknika eta erremintak hautatu ditu.
b) Rack bat muntatzeko ohiko faseak hartu ditu kontuan.
c) Instalazioko elementuak non kokatu behar diren identifikatu du eraikin osoaren edo haren zati
baten krokis batean.
d) Kaxen eta hoditeriaren kokalekua prestatu du.
e) Hoditeria eta kaxak prestatu eta mekanizatu ditu.
f) Armairuak (rack-ak) muntatu ditu planoa interpretatuz.
g) Hoditeria, kaxak eta hodiak, besteak beste, muntatu ditu, haien finkapen mekanikoa
segurtatuta.
h) Segurtasun-arauak aplikatu ditu erremintak eta sistemak erabiltzean.
3 - Ahots- eta datu-sare baten kableatua hedatzen du, haren trazadura aztertuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ahotserako eta datuetarako erabiltzen diren transmisio bideak bereizi ditu.
b) Instalazioko kableatuaren eta hedatzearen xehetasunak ezagutu ditu (kableatuaren kategoria,
zein lekutatik igarotzen den, kanalizazioetarako euskarria, besteak beste).
c) Kableak pasatzeko gida motak erabili ditu, eta kableak gidari ezin hobeto lotzeko modua
adierazi du.
d) Kablea moztu eta etiketatu du.
e) Komunikazio-armairuak eta horien osagarriak muntatu ditu.
f) Erabiltzaile-hartuneak eta adabaki-panelak muntatu eta konektatu ditu.
g) Eskatzen den segurtasunarekin eta kalitatearekin lan egin du.
4.- Ahotsa eta datuak transmititzeko elementuak eta sistemak instalatzen ditu, eta muntatze
teknikak ezagutzen eta aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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ditu.

a) Hainbat pieza dituzten elementuak mihiztatu ditu.
b) Kableatua etiketen edo koloreen arabera identifikatu du.
c) Sistemak edo elementuak (antenak, anplifikadoreak, besteak beste) beren kokalekuan jarri
d)
e)
f)
g)
h)

Erremintak hautatu ditu.
Sistemak edo elementuak finkatu ditu.
Kableatua sistemekin eta elementuekin konektatu du, eta kontaktu egokia dutela segurtatu.
Edergarriak, estalkiak eta apaingarriak jarri ditu.
Segurtasun-arauak aplikatu ditu erremintak eta sistemak erabiltzean.

5.- Kableatutako sare lokalak konfiguratzeko oinarrizko eragiketak egiten ditu, eta haien
aplikazioekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Sare lokalen funtzionamendu-printzipioak deskribatu ditu.
Sare motak eta haien egitura alternatiboak identifikatu ditu.
Sare lokalaren elementuak ezagutu ditu, eta haien funtzioarekin identifikatu.
Transmisio-bideak deskribatu ditu.
Sare lokalaren mapa fisikoa interpretatu du.
Sare lokalaren mapa fisikoa irudikatu du.
Sare lokalaren mapa fisikoa irudikatzeko aplikazio informatikoak erabili ditu.

6 - Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzen ditu,
arriskuak, eta horiei aurrea hartzeko neurriak eta sistemak identifikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materialak, erremintak, tresnak, makinak eta garraiobideak manipulatzearen ondoriozko
arriskuak eta arriskugarritasun-maila identifikatu ditu.
b) Segurtasun-arauak errespetatuz lan egin du makinekin.
c) Materialak, erremintak, eta ebaketa eta konformazioko makinak manipulatzean, besteak beste,
istripuen sorbururik ohikoenak zein diren identifikatu du.
d) Makinen segurtasun-elementuak (babesak, alarmak, larrialdietarako igarobideak, besteak
beste) eta muntatzeko eta mantentzeko eragiketetan erabili behar den norbera babesteko sistemak
(oinetakoak, begien babesa, jantziak, besteak beste) deskribatu ditu.
e) Materialen, erreminten eta makinen manipulazioa eskatutako segurtasuneko eta norbera
babesteko neurriekin erlazionatu du.
f) Ingurumenaren kutsadura-iturriak zein izan daitezkeen identifikatu du.
g) Sortutako hondakinak sailkatu ditu, gaika biltzeko.
h) Arriskuei aurrea hartzeko lehen faktore gisa, instalazioen eta sistemen ordena eta garbitasuna
baloratu ditu.
B) Edukiak:
1.- Ahotsa eta datuak transmititzeko sareen elementuak hautatzea

beste.

Transmisio bideak: kable ardazkidea, pare txirikordatua eta zuntz optikoa, besteak beste.
Sistemak: telefono deien banaguneak, “hub”, “switch”, “router”, adabaki-panelak, besteak
Eraikinetako telekomunikazio-azpiegituretako instalazioak. Ezaugarriak.
Interkonexioko sistema eta elementuak.

2.- Hoditeria, euskarriak eta armairuak muntatzea ahotsa eta datuak transmititzen dituzten
sareetan

2016/3546 (1178/354)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA
2016ko abuztuaren 11, osteguna

Armairuen tipologia.
Euskarrien tipologia.
Hoditeria, euskarriak eta armairuak muntatzea telekomunikazioko instalazioetan
Hoditeriaren ezaugarriak eta motak: hodi zurrunak eta malguak, kanalak, erretiluak eta
euskarriak, besteak beste.
Hoditeriaren prestaketa eta mekanizazioa. Hoditeria eta hodiak muntatzeko teknikak.
3.- Kableatua hedatzea
Kableatua instalatzeko gomendioak.
Telekomunikazio-instalazioetan erabiltzen den kableatuaren planoak.
Eraikinen ohiko elementuak.
Eroaleak zabaltzeko teknikak.
Eroaleen identifikazioa eta etiketak.
4.- Ahotsa eta datuak transmititzeko elementu eta sistemak instalatzea
Finkapenen ezaugarriak eta motak. Muntaia-teknikak.
Telekomunikazio-instalazioen sistema eta elementuak muntatzea
Erremintak. Tipologia eta erabilera.
Telekomunikazioko instalazioetako sistemak instalatu eta finkatzea.
Finkatzeko teknikak: armairuetan, kanpoan.
Eroaleak konektatzeko teknikak.
Hartuneak eta adabaki-panelak konektatzea.
5.- Sare lokalen oinarrizko konfigurazioa
Sare lokalen topologia.
Ezaugarriak. Abantailak eta desabantailak. Motak. Sarearen elementuak.
Sare lokal baten elementu eta espazio fisikoak identifikatzea.
Komunikazioetako gelak eta armairuak. Oinarrizko ezaugarri elektrikoak.
Konektoreak eta sare-hartuneak.
Sareak elkarrekin konektatzeko gailuak.
Sare lokaletan sistemak elkarri konektatzea: sare kableaturako moldagailuak.
Hari gabeko sareetarako moldagailuak.
Hari gabeko sareak elkarrekin konektatzeko gailuak.
Sare kableatu eta hari gabekoen interkonexio-gailuen oinarrizko konfigurazioa.
6.- Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzea
Segurtasun-arauak. Segurtasuneko bitartekoak eta sistemak.
Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzea.
Arriskuak identifikatzea.
Laneko arriskuen prebentzioari buruzko neurriak zehaztea.
Muntatze-prozesuetan laneko arriskuei aurrea hartzea.
Norbera babesteko ekipamenduak.
Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzea.
Ingurumen-babesari buruzko araudia betetzea.
Lanbide-modulua: Informatikako sistemak eta osagaiak muntatzea eta mantentzea.
Kodea: 3029
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 231 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
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1 - Mikroinformatika-sistemen muntaketa- eta mantentze-lanak egiteko osagai eta tresnak
hautatu eta deskribatzen ditu, eta instalazioan dituzten funtzio eta aplikazioarekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
ditu.

a) Sistemen muntaketan erabilitako elementu elektriko eta elektronikoen ezaugarriak deskribatu

b) Osagai elektriko eta elektronikoak segurtasunez eskuztatzeko lanak eta aurretiko egiaztapenak
deskribatu ditu.
c) Sistema elektronikoak segurtasunez eskuztatzeko behar diren gailuak eta tresnak identifikatu
ditu.
d) Mikroinformatika-sistema baten hardwareko osagaiak muntatu, ordeztu edo konektatzeko
behar diren tresnak hautatu ditu.
e) Hardwareko osagaiak identifikatu ditu, funtzioaren arabera, mikroinformatika-Ekipo baten
mihiztaduran eta mantentze-lanetan.
f) Mikroinformatika-Ekipo baten muntaketa- eta mantentze-lanetan erabili diren barneko zein
kanpoko hardwareko osagaien ezaugarri teknikoak deskribatu ditu.
g) Bloke funtzionalak kokatu ditu mikroinformatika-sistemetan erabilitako plaka nagusietan.
h) Ataka motak, barneko zirrituak eta konexio-kableak (datu-kableak eta kable elektrikoak,
besteak beste) identifikatu ditu mikroinformatika-Ekipo batean.
i) Jasotako jarraibideen arabera jardun du.
2.- Mikroinformatika-ekipamendu baten hardwareko osagaiak mihiztatzen du, gidak eta argibideak
interpretatuta eta muntatzeko teknikak aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Osagai bakoitza egiaztatu du erabili baino lehen, ezarritako segurtasun-arauekin bat.
b) Mikroinformatika-sistema baten hardwareko osagaiak integratu edo mihiztatu, ordeztu eta
konektatzeko prozedurei lotutako jarraibide gidak interpretatu ditu.
c) Mikroprozesadoreak konektatzeko zokaloak eta disipadoreak, besteak beste, ezagutu ditu
hainbat plaka nagusitan.
d) Barneko hardwareko osagaiak (memoria, prozesadorea, txartel grafikoa eta pila, besteak
beste) mihiztatu ditu mikroinformatika-sistemaren plaka nagusian.
e) Gailuak eta txartelak dagokien erreten edo zirrituan finkatu ditu, horiek instalatzeko gida
zehatzen arabera.
f) Konexio-kableak behar dituzten barneko hardwareko osagaiak (disko gogorra, DVDa eta CDROMa, besteak beste) behar bezala konektatu ditu mikroinformatika-sisteman integratzeko.
3.- Postu bakarreko sistema eragileak instalatzen ditu; prozesuaren faseak identifikatzen ditu, eta
faseak instalazioaren funtzionaltasunarekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazioa edo eguneraketa gauzatzeko jarraitu beharreko pausoak deskribatu ditu.
b) Sistema eragilea kargatzeko prozesuan akatsik eza egiaztatu du.
c) Direktorioen egiturarako eta baimenen kudeaketarako kontrol tresnak erabili ditu.
d) Sistema eragilearen eguneraketak eta adabakiak instalatu ditu jasotako jarraibideekin bat.
e) Datuen segurtasun-kopiak egin ditu.
f) Ekipo mikroinfomatikoa abiaraztean izandako akatsak idatzi ditu.
g) Mikroinformatika-sistemetan diskoak erreplikatzeko (“klonazioa”) eta partizioak egiteko
funtzioak deskribatu ditu.
h) Diskoen edo partizioen irudiak instalatzeko software tresnak erabili ditu, eta tresna horiek
aplikatzeko murrizketak adierazi ditu.
i) Instalatutako irudiaren funtzionaltasuna egiaztatu du, egindako "klonazio" mota kontuan
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hartuta.
4.- Instalatutako sistemen, euskarrien eta periferikoen funtzionaltasuna egiaztatzen du, eta eskuhartzeak lortu beharreko emaitzekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testatze-prozedura egokia aplikatu dio hardwareko osagai eta periferiko bakoitzari.
b) Mikroinformatika-Ekipoak pizte prozedura eta POSTa (Power On Self Test) egiten dituela
egiaztatu du, eta, hala bada, arazoen jatorria identifikatu du.
c) Informazioa biltzeko euskarrien funtzionaltasuna egiaztatu du.
d) Funtzionaltasuna egiaztatu du mikroinformatika-Ekipoaren osagaien eta periferikoen arteko
konexioan.
e) Konfigurazio-, testatze- eta egiaztapen-tresnak erabili ditu sistemaren funtzionamendua
egiaztatzeko.
f) Erabilera-gida eta -tresnak erabili ditu euskarrien eta euskarrietako informazioaren egoera
egiaztatzeko.
g) Egiaztapen-prozesuetako emaitzak eta gorabeherak erregistratu ditu.
5.- Sistema informatikoen, euskarrien eta periferikoen oinarrizko mantentze-lanak egiten ditu, eta
esku-hartzeak lortu beharreko emaitzekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Konektatutako periferikoek elikadura elektrikoa dutela egiaztatu du, adierazgailu argidunen
bidez, baita datu-konexioak ere.
b) Mikroinformatika-sistemen periferikoetan erabili beharreko kontsumigarriak deskribatu ditu.
c) Kontsumigarriak ordezteko gida tekniko zehaztuak erabili ditu.
d) Osagaien, euskarrien eta periferikoen ezaugarriak deskribatu ditu haien mantentze-lanekin
lotura duten alderdiak ezagutzeko.
e) Fabrikatzaileen gidak erabili ditu osagaiak, euskarriak eta periferikoak garbitzeko prozedurak
identifikatzeko.
f) Osagaiak, euskarriak eta periferikoak garbitu ditu fabrikatzaileak ezarritako xedapen teknikoak
errespetatuz eta haien funtzionaltasuna mantenduz.
g) Hondakinak eta bota beharreko elementuak behar bezala bildu ditu deuseztatu edo
birziklatzeko.
6 - Ekipoak, periferikoak eta kontsumigarriak biltegiratzen ditu, eta haiek kontserbatu eta
etiketatzeko baldintzak deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mikroinformatika-sistema baten osagaiak eta periferikoak eskuztatu, garraiatu eta
biltegiratzeko baldintzak deskribatu ditu.
b) Gailu, periferiko eta kontsumigarri bakoitza garraiatu eta biltegiratzeko erabiltzen diren
enbalaje motak identifikatu ditu.
c) Etiketatzeko behar diren tresnak erabili ditu sistemak, periferikoak eta kontsumigarriak
enbalatu eta biltegiratu baino lehen.
d) Garraiatu beharreko elementuetarako egokiak diren bitarteko lagungarriak erabili ditu.
e) Elementuak eta Ekipoak maneiatu eta garraiatzean segurtasun-arauak aplikatu ditu.
f) Jasotako osagaiak entrega albaranarekin bat datozela eta egoera onean daudela egiaztatu du.
g) Egindako lanak erregistratu ditu ezarritako formatuekin bat.
h) Bota beharreko elementuak bildu ditu deuseztatu edo birziklatzeko.
B) Edukiak:
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1.- Osagaiak eta tresnak hautatzea
Hainbat kontzeptu: intentsitatea, potentzial-diferentzia (tentsioa), erresistentzia; Ohm-en legea;
korronte zuzena eta korronte alternoa; magnitude elektrikoak; magnitude elektrikoak neurtzeko
gailuak. Oinarrizko magnitudeen arteko erlazioak.
Oinarrizko elementuak: pilak eta bateriak, sakagailuak, etengailuak, elikatze-unitateak,
erresistentziak, kondentsadoreak, diodoak, transistoreak eta LEDak, besteak beste.
Osagai eta periferiko informatikoak muntatzeko prozeduretan erabiltzen diren erremintak.
Informatika-sistema baten unitate funtzionalak.
Mikroinformatika-sistemen osagaiak: karkasa motak, elikatze-unitateak, haizagailuak eta berodisipadoreak.
Txartel nagusia. Mikroprozesadoreak, zokaloak eta motak. Mikroprozesadoreak, zokaloak eta
motak. RAM memoriak, ezaugarriak eta formatuak. Memorien lotura.
Busak eta datu-konektoreak.
Kableak eta potentzia-konektoreak.
Zokaloak eta hedatze-erretenak.
Hedatze-txartelak, ezaugarriak.
Hedatze-txartel motak: grafikoa, soinua, sarea, besteak beste.
Osagaiak karkasetan finkatzeko elementuak eta horien motak.
Datuak biltzeko gailuak: disko gogorrak, ezaugarriak eta motak.
Irakurgailu/grabagailu optikoak eta magneto-optikoak, ezaugarriak eta motak. Disko gogorren
mekanika.
Bestelako osagaiak.
Atakak: paraleloa, seriekoa, USB (Universal Serial Bus), "FireWire" (IEEE 1394), besteak
beste.
Haririk gabeko konektoreak: ataka infragorria (IrDA estandarra), irrati-frekuentzia (Bluetooth
eta ZigBee estandarrak), besteak beste.
Erreminta eta osagai elektrikoak eta elektronikoak erabiltzeko segurtasuna.
Segurtasun elektrikoa: arrisku elektrikoei aurrea hartzeko neurriak; deskarga elektrikoak
eragindako kalteak.
2.- Mikroinformatika-Ekipo baten hardwareko osagaiak mihiztatzea
Fabrikatzailearen eskuliburuak.
Elementuak plaka nagusian banatzeko modua interpretatzea.
Mikroinformatika-osagaiak karkasan eta plaka nagusian instalatzeko eta finkatzeko
prozedurak.
Oinarrizko periferikoak: monitorea, teklatua, sagua eta inprimagailuak.
Beste periferiko batzuk: bozgorailuak, mikrofonoa, eskanerra, multimedia-gailuak, besteak
beste.
Mikroinformatika-osagaiak eta osagai periferikoak muntatzeko, ordezteko eta konektatzeko
teknikak Muntatzeko gidak.
Mikroinformatika-osagaiak eta -periferikoak muntatzeko, ordezteko eta konektatzeko
eragiketetako segurtasuna
3.- Sistema eragileak instalatzea
Sistema informatiko baten oinarrizko softwarea.
Sistema eragilearen funtzioak. Sistema eragileen elementuak.
Sistema eragilea erabiltzea.
Egungo sistema eragileak.
Eragiketak fitxategi-sistema, direktorio eta baimenekin.
Mikroinformatika-sistemetan partizioak eta disko gogorrak fisikoki erreplikatzeko metodoak
Erreplikazio-prozesuaren funtzionaltasuna eta helburuak.
Erreplikazio-prozesuko segurtasuna eta prebentzioa.
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Disko-partizioak: partizio motak eta horiek kudeatzeko tresnak.
Sistemen irudiak eta erreplikak sortzeko eta ezartzeko tresnak: informazio-jatorriak; sistemen
irudiak eta erreplikak ezartzeko prozedurak; sistemen irudiak eta erreplikak egiaztatzeko prozedurak.
4.- Sistemen funtzionaltasuna
Mikroinformatika-sistemak egiaztatzeko eta testeatzeko teknikak.
Testeatzeko eta egiaztatzeko softwarea.
Mikroinformatika-sistemak egiaztatzeko eta diagnostikatzeko tresnak.
POST (Power-On Self Test) prozedurak.
Informazio-euskarriak optimizatzeko tresnak.
Mikroinformatika-sisteman gailu periferikoak konektatzea.
5.- Ekipoaren eta periferikoen oinarrizko mantentze-lana
Mikroinformatika-sistemak mantentzeko teknika osagarriak: Mantentze-lan prebentiboa eta
aldizkako mantentze-lana.
Biltegiratzeko unitateen eta informazio-euskarrien mantentze-lana.
Euskarriak eta periferikoak garbitzeko teknikak.
Elementu kontsumigarriak.
Elementu kontsumigarriak kontserbatzeko eta birziklatzeko neurriak.
Elementu kontsumigarriak ordezkatzeko prozedurak.
Elementu kontsumigarriak manipulatzeko eta ordezteko prozeduren segurtasuna.
6.- Ekipoak, periferikoak eta kontsumigarriak biltegiratzea
Sistema eta osagai informatikoak etiketatu, enbalatu, biltegiratu eta lekualdatzeko teknikak.
Etiketatzeko prozedura eta tresnak.
Mikroinformatika-sistema baten osagai eta periferikoen enbalajea.
Mikroinformatika-sistema baten osagai eta periferikoak biltegiratu, katalogatu eta
kontserbatzeko arauak.
Mikroinformatika-sistemak lekualdatzean kontuan hartu beharreko neurriak.
Laneko arriskuen prebentzio arauak produktuak garraiatu eta biltegiratzean.
Hondakin informatikoak tratatu, birziklatu eta deuseztatzea.
Lanbide-modulua: Konfiguratzeko eta ustiatzeko eragiketa osagarriak
Kodea: 3030
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 165 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Ekipo informatikoak konfiguratzen ditu erabiltzaile bakarreko ingurunean funtziona dezaten, eta
instalazioaren funtzionaltasuna identifikatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazioaren oinarrizko parametroak konfiguratu ditu.
b) Ingurune pertsonalaren konfigurazioan hobespenak aplikatu ditu.
c) Erabiltzaile-interfazearen elementuak erabili ditu lan-ingurunea prestatzeko.
d) Atributuak eta baimenak ezagutu ditu fitxategi- eta direktorio-sisteman.
e) Fitxategi-sistema eta periferikoak maneiatzeko funtzionaltasunak identifikatu ditu.
f) Sistema eragilearen tresnak erabili ditu datuak biltzeko euskarriak arakatzeko.
g) Oinarrizko babes eragiketak egin ditu (birusen kontrako programa instalatzea eta babeskopiak
egitea, besteak beste).
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2 - Ekipo informatikoak konfiguratzen ditu sare-ingurune batean funtziona dezaten, eta
erabiltzailearen baimenak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ingurune pertsonalaren konfigurazioan hobespenak aplikatu ditu.
Erabiltzaile-kontuak konfiguratu eta kudeatu ditu.
Zerbitzariaren eta bezeroaren Ekipoen arteko konektagarritasuna egiaztatu du.
Baliabidea konpartitzeko zerbitzuak erabili ditu.
Konpartituko diren sistemaren baliabideei baimenak esleitu dizkie.
Konpartitutako baliabideak atzitu ditu.
Oinarrizko segurtasun-arauak aplikatu ditu konpartitutako baliabideen gainean.

3.- Bulegotika-pakete bateko aplikazioak erabiltzen ditu, eta haien aplikazioekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu-prozesadore baten funtzioak eta ezaugarriak azaldu ditu, eta landu beharreko
dokumentu motekin erlazionatu ditu.
b) Testu-prozesadorearen tresnak erabilita, dokumentuak sortzeko, aldatzeko eta manipulatzeko
prozedurak deskribatu ditu.
c) Testu bati formatua eman dio, bere itxura hobetuz, eta hainbat letra eta lerrokadura mota
erabili ditu.
d) Egindako dokumentuak gorde eta inprimatzeko funtzioak erabili ditu.
e) Kalkulu orrien eta datu baseen bulegotika-aplikazioak erabiltzeko oinarrizko lanak egin ditu
aurretik landutako dokumentuetan.
f) Aurkezpenak egiteko aplikazio baten oinarrizko funtzioak identifikatu ditu.
g) Multimedia aurkezpenak egin ditu, eta konposizio eta diseinuko oinarrizko arauak aplikatu ditu.

4.- Interneten eskura dauden utilitateak erabili eta konfiguratzen ditu, eta haien funtzionaltasun
eta ezaugarriak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Web orrietan nabigatzeko tresnak erabili ditu, eta Interneten egitura ezagutu du.
b) Nabigatzailea pertsonalizatu du, eta ezarritako beharretara egokitu du.
c) Informazioa transferitu du, eta fitxategiak deskargatu, bidali eta biltegiratzeko Interneten
dauden baliabideak erabili ditu.
d) Segurtasuneko bitarteko eta prozedurak identifikatu ditu web orrietan sartzean, eta izan litezke
arrisku eta iruzurrak deskribatu ditu.
e) Posta elektronikoko tresnek eskaintzen dituzten funtzionaltasunak deskribatu ditu.
f) Posta kontu bat sortu du, zerbitzu hori ematen duen web zerbitzari baten bidez.
g) Interneten eskura dauden bestelako zerbitzuak erabili ditu (foroa, bat-bateko mezularitza, p2p
sareak eta bideokonferentzia, besteak beste).
h) Aplikazioen oinarrizko aukerak konfiguratu ditu.
B) Edukiak:
1.- Ekipo informatikoak konfiguratzea erabiltzaile bakarreko ingurune batean funtziona dezaten
Gaur egungo sistema eragileak: sistema eragilearen betekizun teknikoak.
Sistema eragile baten oinarrizko ezaugarri eta funtzioak.
Erabiltzailearen interfaze grafikoa, mahaigaina.
Oinarrizko lanak egitea sistema eragileetan: sistemaren baliabideak.
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Direktorio-zuhaitzaren egitura.
Fitxategi-sistema kudeatzea.
Fitxategi-sistemak, direktorioa, atributuak eta baimenak.
Fitxategiekin lan egitea: izena eta luzapena, komodinak, atributuak, motak.
Ohiko eragiketak direktorioekin.
Fitxategiak eta karpetak kudeatzea: arakatzeko eta bilatzeko oinarrizko funtzioak.
Sistema abiaraztea eta geldiaraztea. Saioak. Mahaigainaren hobespenak konfiguratzea.
Administrazioa: erabiltzaileen profilak kudeatzea. Pasahitzak. Baliabideak partekatzea.
Periferikoak erabiltzea. Periferikoak konfiguratzea.
2.- Ekipo informatikoak konfiguratzea sare-ingurune batean funtziona dezaten
Erabiltzaileen eta taldeen kudeaketa: kontuak eta taldeak.
Erabiltzaile-profil motak.
Sistemako erabiltzaile eta talde lehenetsiak eta bereziak.
Sareko baliabide konpartituen kudeaketa: baimenak eta eskubideak.
Fitxategiak eta direktorioak sarearen bitartez partekatzea.
Baliabide partekatuaren baimenak konfiguratzea.
Sarean partekatutako inprimagailuak konfiguratzea.
Baliabide konpartituak eskuratzea.
Sarearekin eta tresneriarekin hari gabe konektatzen diren gailuak.
3.- Bulegotika-pakete bateko aplikazioak erabiltzea
Testu-prozesadore baten funtzionaltasunak eta erabilera.
Dokumentuei formatua aplikatzea.
Letren formatuak: lodia, etzana eta azpimarratua.
Letra-tipoen neurriak eta motak.
Zenbakitzea, buletak, tabulazioak eta paragrafoak lerrokatzea, besteak beste.
Dokumentuetan objektu grafikoak txertatzea.
Orriaren konfigurazioa.
Zuzentzaile ortografikoa.
Bulegotikako beste aplikazio batzuen funtzionaltasunak eta erabilera (kalkulu orria, datu basea
eta aurkezpenak, besteak beste).
Software librea. Software libreko bulegotika-aplikazioak maneiatzea.
Aplikazioak "hodeian" maneiatzea.
Informazioa elkartrukatzeko tresnak.
4.- Interneteko aplikazioak erabiltzea
Interneten ezaugarriak eta erabilerak.
Webean nabigatzea: nabigatzailearen deskribapena, konfigurazioa eta funtzionamendua.
Bilatzaileak: ezaugarriak eta erabilerak.
Posta elektronikoa: funtzionamendua eta motak.
Berehalako mezularitza: motak eta ezaugarriak.
Bideokonferentzia: ezaugarriak.
Foroak: motak eta ezaugarriak.
“Hodeian” biltegiratzea.
Internet zerbitzuen tresnak eta erabilerak: p2p zerbitzuak.
Lanbide-modulua: Sistema mikroinformatikoetan sistema eragileak instalatzea eta konfiguratzea
Kodea: E650
Kurtsoa: 2
Iraupena: 120 ordu
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A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
ditu.

1.- Fitxategi-sistemen ezaugarriak ezagutzen ditu, eta horien motak eta aplikazioak deskribatzen
Ebaluazio-irizpideak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Informatika-sistema baten elementu funtzionalak identifikatu eta deskribatu ditu.
Informazioa irudikapen-sistema guztietan kodetu eta erlazionatu du.
Prozesuak eta horien egoerak identifikatu ditu.
Fitxategi-sistemaren egitura eta antolamendua deskribatu ditu.
Fitxategi baten eta direktorio baten atributuak bereizi ditu.
Fitxategi eta direktorioen baimenak ezagutu ditu.

2.- Sistema eragileak instalatzen ditu, eta horien ezaugarriak tresneriaren hardwarearekin eta
aplikazio-softwarearekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Sistema eragilearen funtzioak aztertu ditu.
Sistema eragilearen arkitektura deskribatu du.
Hardwarearen egokitasuna egiaztatu du.
Sistema eragilea hautatu du.
Instalazio-plana prestatu du.
Instalazioaren oinarrizko parametroak konfiguratu ditu.
Abiarazte-kudeatzaile bat konfiguratu du.
Instalazioaren gorabeherak deskribatu ditu.
Softwarea erabiltzeko arauak (lizentziak) errespetatu ditu.
Sistema eragilea eguneratu du.

3.- Sistema eragileak konfiguratzeko oinarrizko lanak egiten ditu, eta eskakizunak interpretatu eta
jarraitutako prozedurak deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Erabiltzaile-interfazeak propietateen arabera bereizi ditu.
Ingurune pertsonalaren konfigurazioan hobespenak aplikatu ditu.
Fitxategi-sistema espezifikoak kudeatu ditu.
Sistema eragilea berreskuratzeko metodoak aplikatu ditu.
Sistema eragilea eguneratzeko konfigurazioa gauzatu du.
Utilitateak instalatzeko/desinstalatzeko eragiketak egin ditu.
Sistema konfiguratzeko morroiak erabili ditu (sareratzea, gailuak, besteak beste).

B) Edukiak:
1.- Sistema eragileak ezaugarritzea
Sistema informatikoa.
Informatika-sistema baten oinarrizko softwarea.
Sistema eragilearen kontzeptua.
Sistema eragilearen baliabideak.
Sistema eragilea erabiltzea: agindu-modua, modu grafikoa.
Egungo sistema eragileak.
Eragiketak fitxategi-sistemekin: fitxategi-sistemak, fitxategia, direktorioa, atributuak eta
baimenak.
Fitxategiekin lan egitea: izena eta luzapena, komodinak, atributuak, motak. Eragiketarik
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ohikoenak.
Direktorioekin lan egitea: izena, atributuak, baimenak. Eragiketarik ohikoenak.
Fitxategi-sistema bat hautatzea.
2.- Sistema eragile libreak eta jabedunak instalatzea
Sistema eragileen ezaugarriak: sistema informatikoa.
Informatika-sistema baten oinarrizko softwarea.
Sistema eragilea. Sistema eragilearen elementuak eta egitura.
Sistema eragilearen funtzioak. Baliabideak.
Sistema eragilea erabiltzea: agindu-modua, modu grafikoa.
Egungo sistema eragileak.
Sistema eragilearen eskakizun teknikoak.
Instalazioa planifikatzea: partizioak, fitxategi-sistema.
Instalatu beharreko oinarrizko aplikazioak hautatzea.
Instalazioaren oinarrizko parametroak.
3.- Sistema eragile libreetan eta jabedunetan oinarrizko lanak egitea
Sistema abiaraztea eta geldiaraztea. Saioak. Erabiltzaile-interfazeak: motak, propietateak eta
erabilerak. Mahaigainaren hobespenak konfiguratzea. Direktorio-zuhaitzaren egitura.
Konprimitzea/Deskonprimitzea.
Sistema eragilea eguneratzea.
Sistema eragilearen softwarea gehitzea/kentzea/eguneratzea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak I.
Kodea: 3009.
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problema errazak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna
eta autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi errazak proposatu ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik bildutako
zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesiak aztertu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats eman dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta frogen bidez defendatu du bere jarrera
hori.
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta gatazkak konpontzeko trebetasunak badituela
azaldu du.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
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l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Gidoi bati jarraikiz, ikerketa eta laborategiko praktika errazak egiten ditu; horretarako, hainbat
teknika aplikatzen ditu, materiala behar bezala erabili, magnitude egokiak neurtu eta emaitzak
interpretatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko oinarrizko materialaren zerrenda egin du, izan ditzakeen aplikazioak ere jasota.
b) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
c) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitatetan adierazi.
d) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
e) Egin behar duen teknika esperimental bakoitzean, kontuan izan ditu higiene- eta segurtasunbaldintzak.
f) Lan esperimentalean segurtasunaren oinarrizko arauak onartu eta bete ditu, eta erabili dituen
tresnak eta materiala zaindu ditu.
g) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
h) Hipotesiak aztertu ditu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
i) Metodo eta prozedura esperimental erraz eta askotarikoak planifikatu ditu hipotesia
gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
j) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
k) Antolatu eta interpretatu egin ditu datu esperimentalak, hainbat baliabideren laguntzarekin.
l) Azalpen arrazoituak eman ditu, hipotesia berresteko edo gezurtatzeko asmoz.
m) Ikerketaren emaitzen berri eman du, eta txostenak egin ditu hainbat baliabide eta euskarri
analogiko eta/edo digital baliatuta.
n) Lan zientifikoa antolatu du, ordenari eta zehaztasunari eutsita.
ñ) Informazioa hainbat formatutan bilatu, kontsultatu eta erabili du.
o) Egoki erabili du hiztegi zientifikoa.
3.- Materiak naturan izaten dituen forma guztiak aintzat hartuta, materiaren funtsezko
propietateak identifikatzen eta deskribatzen ditu, magnitude fisikoak eta oinarrizko unitateak sistema
metriko hamartarrean erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren propietateak deskribatu ditu.
b) Luzeraren, masaren eta edukieraren unitate-aldaketak egin ditu.
c) Bolumenaren eta edukieraren unitateen arteko baliokidetasuna identifikatu du.
d) Eguneroko egoeretan neurketak egin ditu, eta notazio zientifikoaren bitartez adierazi du
emaitza, Nazioarteko Sistemako unitateetan.
e) Materiaren propietate orokorrak eta propietate bereziak bereizi ditu, eta propietate berezien
bitartez substantziak identifikatu ditu.
f) Materiak izan ditzakeen agregazio-egoerak identifikatu ditu.
g) Materiaren egoera-aldaketak identifikatu eta izendatu ditu.
h) Eredu zinetiko-molekularra erabili du egoera-aldaketak azaltzeko.
i) Substantzia baten agregazio-egoerak zeintzuk diren bereizi du, fusio- eta irakite-tenperatura
jakinda.
j) Irakitearen eta lurrunketaren arteko aldeak zehaztu ditu, adibide errazen bitartez.
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4.- Nahaste sinpleen osagaiak bereizteko metodo egokiena erabiltzen du, nahastearen oinarrian
dagoen prozesu fisiko edo kimikoarekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adibide errazen bitartez, sistema material homogeneoak eta heterogeneoak identifikatu ditu.
b) Substantzia puruak eta nahasteak zer diren identifikatu eta deskribatu du.
c) Substantzia puruen eta nahasteen arteko desberdintasun nagusiak zeintzuk diren adierazi du.
d) Prozesu fisikoak eta kimikoak bereizi ditu.
e) Substantzien zerrenda batetik, nahasteak, substantzia sinpleak eta konposatuak hautatu ditu.
f) Nahasteak bereizteko metodo errazak aplikatu ditu modu praktikoan.
g) Lanbideekin lotura duten materialen oinarrizko ezaugarri orokorrak deskribatu ditu, IKTak
erabilita.
h) Talde-lanaren aldeko jarrera agertu du.
5.- Ohartzen da energia dagoela prozesu naturaletan, eta bizitza errealeko fenomeno errazak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketak egiteko ahalmenarekin lotu du energiaren kontzeptua.
b) Energiaren esku-hartze agerikoa duten eguneroko bizitzako egoerak identifikatu ditu.
c) Organismoari eta bizitzari eustearekin lotutako prozesuen artetik, energiak egiteko
garrantzitsua betetzen duen prozesuak deskribatu ditu.
d) Energia magnitudetzat definitu du, eta badaki energia neurtzeko zer unitate erabiltzen diren.
e) Energiaren unitate-aldaketak aplikatu ditu.
f) Beroa eta tenperatura bereizi ditu.
g) Eguneroko fenomenoetan agerian geratzen diren energia motak identifikatu ditu.
h) Energiaren kontserbazioa azaldu du, hainbat sistematan.
i) Askotariko energia-iturriak azaldu ditu.
j) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen taldeak finkatu ditu.
k) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen abantailak eta eragozpenak (lortzeko modua,
garraioa, erabilera) azaldu ditu, IKTak erabilita.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko energia-iturriak zeintzuk diren aztertu du, eta lanbide-profilarekin
lotura dutenak aipatu ditu.
6.- Osasuna eta gaixotasuna bereizten ditu, eta osasunarekin lotutako arrisku-egoerak
identifikatzen; horretarako, giza gorputzari buruzko jakintza baliatzen du, eta gure bizimoduaren
ohiturak gaixotasun ohikoenekin lotzen, gaixotasun horien aurkako oinarrizko defentsa-printzipioak
aipatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsonentzako osasun- eta gaixotasun-egoerak identifikatu ditu.
b) Herritarren gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso ohikoenak identifikatu eta sailkatu ditu, eta
gaixotasun horien kausak, agente eragileak, prebentzioa eta tratamenduak aipatu ditu.
c) Immunitate-sistemaren oinarrizko funtzionamendua azaldu du, eta txertatzea gaixotasunen
prebentziorako ekarpen biomedikoa dela balioetsi du.
d) Aintzat hartu du txertatze-kanpainak garrantzitsuak direla gaixotasun infekziosoen
prebentzioan.
e) Zer organo mota ematen diren deskribatu du, bai eta transplanteetan izaten diren arazoak ere.
f) Higiene pertsonaleko, zaintzako eta atseden hartzeko oinarrizko ohiturak egokiak direla onartu
eta justifikatu du.
g) Dagokion lanbide-ingurune hurbilenekoarekin lotutako osasunarekiko arrisku-egoerak
identifikatu ditu.
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h) Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren oinarrizko funtzionamendua nolakoa den eta zer
aukerak eskaintzen dituen ikertu du Internet bidez.
7.- Jabetzen da garrantzitsua dela prebentzio-ohiturak eta bizimodu osasungarriko ohiturak
hartzea, nutrizioan inplikatuta dauden gailu eta sistemei dagokienez; oinarrizko egitura anatomikoak
dagozkien funtzioekin lotzen ditu, eta eremu pertsonaleko eta sozialeko egoera praktikoak ikertzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta gailuen oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu
ditu grafiko eta eskema analogiko eta digitaletan.
b) Nutrizio-sistemen eta -gailuen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
ohikoenak identifikatu ditu.
d) Ikasgelan, laborategian eta Interneten ikerketak egin ditu elikagaietan dauden mantenugaiei
buruz eta elikadura orekatu eta osasungarria izateak duen garrantziari buruz.
e) Bere jakintza aplikatu du, dieta pertsonalak egiteko, eta ongizatea lortzearekin eta nutrizioohitura osasungarriak hartzearekin lotutako ondorioak atera ditu.
8.- Badaki zeinen garrantzitsua den ohitura eta bizimodu osasungarriak izatea gizakien harreman
eta ugalketako prozesuei begira, eta, horretarako, giza anatomiaren eta funtzionamenduaren
oinarrizko alderdiak zeintzuk diren ikasteaz gain, egoera praktikoak aztertzen ditu, ingurune hurbilean
kokatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza ugalketa- eta nerbio-sistemaren oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu ditu grafiko eta
eskema analogiko eta digitaletan.
b) Erlazio- eta ugalketa-sistemen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Substantzia adiktiboek eta, bereziki, nerabezaroan arrisku handienekoak direnek (tabakoa,
alkohola, kanabisa...) gorputzean eragiten dituzten efektu nagusiak zeintzuk diren ikertu du
laborategian, ikasgelan eta Internet bidez; jabetu da zeintzuk diren osasun-arriskua dakarten egoerak
eta jokabideak, eta konturatu da substantzia horiek kontsumitzea arriskutsua dela.
d) Higienezko eta sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitzeko ohiturak identifikatu ditu, eta
norberaren ongizatea zein osasun kolektiboa sustatzeko ondorioak atera ditu.
e) Metodo antikontzeptiboak alderatu ditu, eta aintzat hartu du zeinen garrantzitsuak diren sexutransmisioko gaixotasunen prebentzioan.
f) Norberaren eta ingurukoen sexualitatea onartu du, eta sexu-nortasun guztiak errespetatu.
g) Lagundutako ugalketa-tekniken eta in vitro ernalketaren bitartez gizarteari eragindako onurak
argudiatu ditu.
9.- Hainbat zenbaki mota dituzten askotariko problemak ebazten ditu, eta, kalkulatzeko modu
egokiena aplikatzeaz gain, emaitza testuingurura egokitzen ote den balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili dituen zenbaki motak identifikatu ditu.
b) Kalkuluak ongi egin ditu, buruz edo algoritmo bidez, arkatzez eta kalkulagailua (fisikoa edo
informatikoa) erabilita.
c) Berretzaile natural eta osoa duten berreturak egin ditu, eta dagozkion propietateak erabili ditu.
d) Notazio zientifikoa erabili du, eta zenbaki oso handi edo oso txikiekin kalkuluak egin ditu.
e) Zenbakizko zuzenaren gainean irudikatu ditu zenbaki errealak.
f) Proportzioa adierazpen matematikotzat identifikatu du.
g) Magnitudeak alderatu ditu, eta haien proportzionaltasun mota ezarri du.
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h) Hiruko erregela erabili du problemak ebazteko.
i) Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalak identifikatu ditu.
j) Interes bakuna eta konposatua aplikatu du eguneroko jardueretan.
k) Eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat problema ebatzi ditu.
l) Proportzionaltasun-problemak ebatzi ditu.
10.- Neurriei buruzko problemak ebatzi, dagozkion jakintzak baliatu eta lortutako emaitzak
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Neurketak egin ditu zuzenean.
b) Sistema metriko hamartarraren oinarrizko unitateak eta unitate eratorriak ezagutu eta erabili
c) Angeluak neurtzeari buruzko problema geometrikoak ebatzi ditu.
d) Denbora neurtzeari buruzko problemak ebatzi ditu.
e) Zeharkako metodoen bidez neurtzeko problemak ebatzi ditu.
f) Pitagorasen Teorema aplikatu du hainbat testuingurutan.
g) Irudi lauen azalera kalkulatu du, irudi horiek beste irudi sinpleago batzuetan deskonposatuta.
h) Gorputz sinpleen bolumenak kalkulatu ditu.

11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, adierazpen aljebraiko errazak erabiltzen ditu,
ebazpen-metodo egokienak aplikatu eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak.
b) Adierazpen aljebraiko errazak sinplifikatu ditu.
c) Lehen mailako ekuazio errazak ebatzi ditu.
d) Problemak ebatzi ditu hizkuntza aljebraikoaren bidez.
e) Emaitzak problemaren testuinguruan interpretatu ditu; prozesua azaldu du, eta koherentea ote
den balioetsi.
f) Software egokia baliatu du, kalkulu aljebraikoak egin ditu eta ekuazio errazak ebatzi ditu.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: Antolaketa. Materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko material errazak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.
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Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko eta txostenak aurkezteko estrategia, jarraibide eta
irizpideak.
3.- Materiaren formak:
Materia. Materiaren ezaugarri orokorrak. Masa eta bolumena.
Gorputz baten masa eta bolumena neurtzea. Masaren eta edukieraren unitateak. Luzeraunitateak. Nazioarteko Unitate Sistema.
Materiaren ezaugarri bereziak.
Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Materiaren egoera-aldaketak.
Materiaren izaera korpuskularra. Eredu zinetiko-molekularra.
4.- Substantziak bereiztea
Sistema material homogeneoak eta heterogeneoak.
Sistema bereziki interesgarriak: uretako disoluzioak.
Substantziak bereizteko oinarrizko teknikak.
Substantzia puruen eta nahasketen arteko aldea.
Substantzia puruen sailkapena. Substantzia sinpleak eta konposatuak.
Lanbide-profilari lotutako materialak.
5.- Energia prozesu naturaletan
Energiaren adierazpenak naturan.
Energia eguneroko bizitzan.
Energia, beroa eta tenperatura. Unitateak.
Energia motak.
Energiaren transformazioa eta kontserbazioa.
Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak.
Energiaren erabilera eta kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan: lanbide-profilarekiko lotura.
6.- Osasuna eta gaixotasuna
Osasuna eta gaixotasuna. Osasunaren alorreko faktore determinatzaileak. Gaixotasun
infekziosoak eta ez-infekziosoak.
Higienea eta gaixotasunen prebentzioa. Norberaren baitan eta laneko eremuetan ohitura
osasungarriak izatea zeinen garrantzitsua den balioestea.
Sistema immunitarioa. Txertoak. Zelulak, odola eta organoak transplantatzea eta ematea.
Norberaren eta besteren gorputza onartzea, mugak muga eta aukerak aukera.
Osakidetza Euskal Osasun Sistemari buruzko oinarriko ideiak.
7.- Giza nutrizioa
Nutrizio-prozesuan inplikatutako sistema eta gailuen oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren
ikuspegi orokorra.
Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
nagusiak.
Elikagaiak eta mantenugaiak. Dieta orekatua. Elikadura-portaeraren arazoak. Nutrizioarekin
lotutako higienea, prebentzioa eta bizimodu osasungarriak.
8.- Giza erlazioa eta ugalketa
Nerbio-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
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Drogak eta substantzia adiktiboak. Eragiten dituzten efektu nagusiak eta arazoak. Prebentzioa eta
eragina gizarte-ingurunean.
Giza ugalketa-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Osasuna eta higiene sexuala. Metodo antikontzeptiboak. Sexu-transmisiozko gaixotasunak.
Prebentzioa.
Giza sexu-erantzuna: afektibitatea, sentsibilitatea eta komunikazioa. Sexualitatearen eta
ugalketaren arteko aldea.
9.- Eragiketak zenbakiekin
Zenbaki motak ezagutzea eta bereiztea. Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea.
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketarako ohiko algoritmoak erabiltzea.
Eragiketen eta parentesiak erabiltzeko arauen hierarkia eta propietateak, zenbaki oso, hamartar
eta zatiki errazekin eginiko kalkulu idatzietan.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko,
tresna horiek erabiltzea komeni ote den erabakita, egin beharreko kalkuluen konplexutasunaren eta
emaitzetan behar den zehaztasun-mailaren arabera.
Problemak ebaztea, zenbaki oso, hamartar eta zatikiekin eragiketak egin behar direla.
Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalen egoera errealak
identifikatzea. Proportzionaltasunarekin lotutako arazoak.
Ehunekoak. Ehunekoen problemak.
10.- Neurria
Magnitudeak neurtzea. Neurri-unitateak. Neurtzeko tresnak.
Sistema metriko hamartarra (SMH)
Angeluak neurtzea.
Denbora neurtzea.
Gutxi gorabeherako neurriak. Neurrien estimazioa.
Errore-marjina.
Zeharkako neurketak. Pitagorasen teorema.
Figuren azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak.
11.- Hizkuntza aljebraikoa
Ahozko hizkuntzako egoerak hizkuntza aljebraikora eramatea.
Adierazpen aljebraiko errazak dituzten eragiketak.
Ezezagun bat duten lehen mailako ekuazioak ebaztea.
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen bidez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea I.
Kodea: 3011.
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa interpretatzen du, bai eta paisaia
naturalarekin zer nolako lotura izan zuten ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen giza taldeek eta lehen gizarteek paisaia naturalean izandako eragina identifikatu du.
b) Historiaurreko giza taldeen kokapena, joan-etorriak eta ingurunerako egokitzapena azaldu ditu.
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c) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa balioetsi du, bai eta paisaia
naturalekin zer nolako lotura izan zuten ere.
d) Antzinaroko gizarte garrantzitsuenetako zenbaiten oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteek Iberiar Penintsulan utzitako aztarna materialak
identifikatu ditu.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa osatzen duten elementuak aintzat hartu eta
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinaroko lehen zibilizazioek mendebaldeko zibilizazioari egindako ekarpen
garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
b) Lehen zibilizazio hiritarren bereizgarri garrantzitsuenak identifikatu ditu.
c) Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak balioetsi eta errespetatu ditu.
d) Geure kultura- eta natura-ondarearen aberastasuna eta aniztasuna balioetsi, errespetatu eta
gozatu du.
e) Ikasi du zer egin hura kontserbatzeko eta hobetzeko.
3.- Lehen industria-eraldaketak gertatu arteko Europako espazioa eratzeko prozesua
interpretatzen du, eta prozesu horren ezaugarri garrantzitsuenak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinako mundutik Erdi Aroko mundura igarotzeko prozesua aztertu du, bai eta Europako
espazioaren bilakaera ere.
b) Amerikan inperio kolonialak eratzeak kultura autoktonoetan eta europarrean izan zituen
ondorioak balioetsi ditu.
c) Aro Modernoko monarkia absolutuaren eredu politikoa eta gizarte-eredua identifikatu ditu.
d) Aztergai dugun aldian Europako biztanlerian izandako eraldaketen oinarrizko adierazle
demografikoak aztertu ditu.
e) Arte-estilo nagusietako artelanak identifikatu ditu.
f) Tituluaren profilari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du.
4.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan baliatu ditu, ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak
eta oinarrizko hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo komunikabideetako ahozko testuen egitura aztertu du, eta haien ezaugarri
nagusiak identifikatu ditu.
b) Entzute aktiboa egin du, eta ahozko mezu baten zentzu orokorra eta eduki espezifikoak
identifikatu ditu.

2016/3546 (1178/370)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
6.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta
hautatutako testu laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egunero erabiltzen diren idatzizko testuen egitura aztertu du.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatu ditu, eta ateratako
ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Idatzizko testuak lantzeko jarraibide sistematikoak bete ditu; erabilera diskriminatzaileak
saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
g) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta testuinguruari egokitutako hiztegia erabili.
h) Testuak idazteko garaian gramatikaren eta ortografiaren arau nagusiak aplikatu ditu, testuak
zuzenak eta zehatzak izan daitezen.
i) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
7.- Literatura-testu adierazgarriak irakurtzen ditu, eta norberaren gustua eta irakurtzeko ohitura
eraikitzeko irizpide estetikoak sortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez.
b) Literatura-lanei buruzko informazioa biltzeko tresnak baliatu ditu.
c) Literatura-lan batetik modu positiboan eta negatiboan balioetsitako alderdiei buruzko iritzi
pertsonal arrazoituak adierazi ditu.
d) Obraren edukia bere bizipenekin erlazionatu du.
e) Literatura-testuak ulertzeko estrategiak aplikatu ditu, betiere literaturaren oinarrizko arrazoiak
eta gaiak aintzat hartuta.
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta oinarrizko
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, zentzu orokorra eta ideia nagusiak identifikatu ditu, eta proposatutako
lanerako behar duen informazioa hautatu du.
b) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
c) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko oinarrizko estrategiak erabili ditu.
d) Hiztegi, esamolde eta esaldi errazak eta ohikoak erabili ditu, oinarrizko lokailuen bidez lotuta,
komunikazio-truke laburretan ongi moldatzeko moduan.
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e) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu gai
ezagunei buruz, aurrez gidoia finkatu ondoren.
f) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
g) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
h) Behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako oinarrizko arauak (kortesia-legeak, erregistroa,
hitzik gabeko hizkuntza edo bestelakoak) komunikazio-trukeetan.
9.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta, gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
b) Testuaren funtsezko ideiak eta komunikazio-asmoa identifikatu ditu.
c) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur eta errazak sortu ditu, ongi egituratuta eta autonomia nahikoaz.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu gelan landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabili ditu
informazioa bilatzeko, idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta
lankidetzan jarduteko.
j) Interesa adierazi du Ingelesa ikasteko eta komunikaziorako erabiltzeko.
k) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko, eleaniztun izatea zeinen
garrantzitsua den onartu du.
l) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Historiaurreko gizarteak eta haien natura-ingurunea
Paisaia naturalaren oinarrizko osagaiak eta faktoreak: klima, erliebea, hidrografia eta landaretza
naturala.
Historiaurreko taldeen ezaugarri orokorrak: nomadismotik sedentarismora.
Antzinaroko gizarte hiritarren oinarrizko ezaugarriak.
Grezia eta Erroma Iberiar Penintsulara iritsi eta bertan egon zirela adierazten duten adibideak.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa
Geure ondare historiko-artistikoaren eta naturalaren aberastasuna eta aniztasuna.
Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak.
Garai eta kultura desberdinetako zenbait arte-lanen oinarrizko analisiak egiteko jarraibideak.
3.- Europako espazioa eratzeko prozesua Erdi Aroan eta Aro Modernoan
Europaren bereizgarri nagusiak Erdi Arloan eta Aro Modernoan:
Erdi Aroko Europaren ezaugarri orokorrak.
Monarkia Absolutuetako Europaren ezaugarri orokorrak.
Amerika konkistatu eta kolonizatzearen alderdi garrantzitsuenak.
Biztanleria:
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- Oinarrizko adierazle demografikoak.
- Zenbait erregimen demografikoren oinarrizko ezaugarriak.
- Biztanleria-grafikoak.
- Europako bilakaera demografikoaren ezaugarri garrantzitsuenak.
4.- Gizarte-zientziak interpretatzeko oinarrizko prozedurak
Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak: idatzizko eta ahozko testuen ulermena,
berariazko hiztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz behar bezala adieraztea eta abar.
Denbora eta espazioa kokatzeko tresna errazak.
5.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Ahozko komunikazioaren hizkuntzaz kanpoko elementuak.
- Hizkuntzaren ahozko erabilera informal eta formalak.
- Komunikazio-testuinguruari egokitzea.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Gaur egungo gertakariei buruzko ahozko azalpen errazak.
- Ahozko aurkezpen errazak.
- Ikus-entzunezko baliabideak eta IKTak erabiltzea lagungarri.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Normas socio comunicativas.
6.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Idatzizko testuak. Testu motak. Eguneroko bizitzari eta lanbideari dagozkien testuen ezaugarriak.
Irakurketa-estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testu-lokailu nagusiak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
Hainbat hiztegi erabiltzeko jarraibideak.
7.- Literatura-testuak irakurtzea
Literatura-pasarteak irakurtzeko jarraibideak.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura-generoen oinarrizko ezaugarriak estiloari eta gaiari dagokienez:
Narratiba.
Poesia.
Antzerkia.
8.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea.
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Atzerriko hizkuntzan ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa.
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak, bestelakoak.

2016/3546 (1178/373)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu laburrak ulertzea, hainbat euskarritan.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategien erabilera gidatua: aurrea hartzea, egiaztapena,
laguntza bisuala, bestelakoak.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesu gidatua: plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea eta
berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzeko prozesu gidatua, hainbat euskarritan.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
9.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea: aurrerapena,
egiaztapena, dedukzioa, zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, atzerriko
hizkuntzan idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen oinarrizko hizkuntzaelementuen erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta gidatua egitea: maiz agertzen den lexikoa,
egitura eta esamolde arruntak...
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero gehiago erabiltzea informazioa bilatzeko,
idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak II.
Kodeak: 3019
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 144 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problemak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna eta
autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesi guztiak aztertu ditu, eta azalpen arrazoituak eman ditu hipotesiak berresteko edo
gezurtatzeko asmoz.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats egin dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta argudio eta frogen bidez defendatu du
jarrera hori .
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta erakutsi du badituela gatazkak konpontzeko
trebetasunak.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Ikerketak eta laborategiko praktikak egiten ditu; horretarako, metodologia zientifikoa aplikatu,
materiala behar bezala erabili, gauzatzeko modua balioetsi eta emaitzak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
b) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitateetan adierazi.
c) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
d) Lan esperimentalean segurtasunaren eta higienearen oinarrizko arauak onartu eta bete ditu,
eta erabili dituen tresnak eta materiala zaindu ditu.
e) Prozedura esperimental errazak planifikatu ditu hipotesia gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
f) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
g) Datu esperimentalak antolatu eta interpretatu egin ditu, hainbat baliabideren laguntzarekin.
h) Entseguen txostenak egin ditu, eta zer prozedura jarraitu duen, zer emaitza lortu duen eta
azkenean zer ondorio atera dituen adierazi du txosten horietan.
i) Hiztegi zientifikoa egoki erabili du laborategiko txostenetan.
3.- Prozesu biologikoetan eta industrian gertatzen diren erreakzio kimikoak zeintzuk diren
bereizten du; eguneroko bizitzan duten garrantzia argudiatzen du, eta gertatzen diren aldaketak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizi ditu, eguneroko bizitzako ekintzetan, substantzia berriak
sortu ote diren arabera.
b) Erreakzio kimiko errazetan erreaktiboak eta produktuak identifikatu ditu.
c) Eguneroko bizitzako, naturako eta industriako erreakzio kimiko garrantzitsuenak identifikatu
ditu.
d) Endotermiko eta exotermikoetan sailkatu ditu erreakzio kimikoak.
e) Hainbat erreakzio kimiko tipo bereizi ditu, hala nola errekuntza, oxidazioa, deskonposizioa,
neutralizazioa eta sintesia.
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f) Erreakzio kimiko errazen osagaiak eta prozesua identifikatu ditu laborategian saiakuntzak
eginda.
g) Txostenak egin ditu formatu digitalean, lanbide-profilarekin lotura duten industriei buruz, eta
industria horietan gertatzen diren prozesuak deskribatu ditu sinpleki.
4.- Elkarrekin lotzen ditu ohiko egoeretan sortzen diren indarrak eta indar horiek eragiten dituzten
efektuak, aintzat hartuta objektuen mugimenduan edo pausagunean lagungarri ote diren eta zer
magnitudek parte hartzen duten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eguneroko mugimenduak bereizi ditu, ibilbidearen eta bizkortasunaren arabera.
b) Egindako distantzia, abiadura eta denbora elkarren artean lotu ditu, eta magnitude horiek
Nazioarteko Sistemaren unitateetan adierazi ditu.
c) Mugimendu zuzen uniformea zehazten duten parametroak adierazpen grafikoen eta ekuazio
matematikoen bitartez lotu ditu.
d) Abiaduren kalkulu errazak egin ditu mugimendu uniformeetan.
e) Eguneroko bizitzako egoeretan esku hartzen duten indarrak identifikatu ditu, eta eragiten
dituzten efektuekin lotu ditu.
f) Egoera zehatzetan, indar baten eta indar horrek gorputz baten mugimendu-egoeraren
deformazioan edo aldaketan izaten duen efektuaren arteko lotura ezarri du.
g) Makina sinpleen baliagarritasuna onartu du; haien funtzionamendua interpretatu du, eta makina
horien efektuei dagozkien kalkulu errazak egin ditu.
h) Eguneroko bizitzako egoeretan marruskadura-indarren efektuak zeintzuk diren aztertu du.
i) Gorputzen pisua interpretatu du, eta badaki pisu horren erantzule grabitate-indarra dela.
j) Newton-en legeak eguneroko bizimoduko egoeretan aplikatu ditu.
5.- Energia elektrikoaren ekoizpenari, garraioari eta erabilerari dagozkion oinarrizko alderdiak
identifikatzen ditu, bai eta haren kontsumoan esku hartzen duten faktoreak ere; horretarako, gertatzen
diren aldaketak eta magnitude nahiz balio bereizgarriak deskribatzen ditu, eta elektrizitateak
zientziaren eta teknologiaren garapenean eta jendearen bizi-baldintzetan duen eragina balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren izaera elektrikoa azaldu du fenomeno elektrostatikoak agerian jartzen dituzten
eguneroko egoeretan.
b) Azaldu du eroale baten bitartez mugimenduan dauden kargak direla korronte elektrikoa, eta
magnitude garrantzitsuenen esanahia interpretatu du.
c) Zirkuitu elektriko sinpleak eta haien elementuak identifikatu eta irudikatu ditu, eta haien
oinarrizko funtzioak deskribatu.
d) Eguneroko bizimoduan elektrizitatea kontsumitzean aintzat hartu beharreko oinarrizko
magnitude fisikoak identifikatu eta maneiatu ditu.
e) Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena aztertu ditu, eta horiek hobetzeko ildoak
ezarri ditu.
f) Energia elektrikoa sortzen denetik erabiltzailearengana iristen den arteko etapen oinarrizko
deskribapena egin du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektrikoei buruzko informazioa bildu du, eta mota
bakoitzaren alde onak eta alde txarrak aztertu ditu.
h) Energia nuklearra erabiltzearen alderdi positiboak eta negatiboak aztertu ditu. Isuri eta
hondakin nuklearrak.
i) Elektrizitateak zientziaren eta teknologiaren garapenari eta bizi-baldintzak hobetzeari zer
ekarpen egiten dizkien onartu du, bai eta zer arrisku dituen ere.
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6.- Kutsatzaile atmosferiko garrantzitsuenak kategorizatzen ditu, eta haien jatorriak identifikatzen
ditu; halaber, eragiten dituzten efektuekin lotzen ditu, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Atmosferak izaki bizidunak babesteko betetzen duen eginkizuna justifikatzen duten arrazoiak
identifikatu ditu, eta argudio errazekin justifikatu ditu.
b) Kutsadura atmosferikoaren fenomenoak zeintzuk diren aztertu du, bai eta zein diren fenomeno
horien eragile garrantzitsuenak ere.
c) Euri azidoaren fenomenoari buruz ikertu du, fenomenoaren berehalako eta etorkizuneko
ondorioak zeintzuk diren ere ikasi du, nola saihets daitekeen kontuan izanik.
d) Berotegi-efektua bizia garatzeko zein garrantzitsua den deskribatu du, eta berotze globalaren
arazoa, arazoa zer arrazoik eragiten duten eta arazoa gutxitzeko neurriak azaldu ditu.
e) Ozono-geruzaren garrantzia deskribatu du, eta era errazean azaldu ditu arian-arian geruza hori
suntsitzearen ondoriozko arazoak.
7.- Uraren kutsatzaileak identifikatzen ditu, kutsatzaile horiek ingurumenean duten efektua
bakoitzaren arazketa-tratamenduarekin lotzen du, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planetan bizia izateko eta bizirauteko urak betetzen duen eginkizuna onartu eta balioetsi du.
b) Lurrean, oro har, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, baliabide hidrikoak nola banatzen
diren azaltzen duten diagramak eta eskemak interpretatu ditu, bai eta baliabide horiek biziarengan eta
gizakiongan duten eragina azaldu ere.
c) Ur geza modu jasangarrian kudeatzeak zer esan nahi duen azaldu du, eta kudeaketa horretan
lagunduko duten neurriak zerrendatu ditu.
d) Akuiferoak kutsatzeak izaki bizidunen populazioengan duen efektu kaltegarria identifikatu du.
e) Laborategian, hainbat jatorritako ur-laginen kutsatzaile posibleak identifikatu ditu.
f) Uraren kutsadurak eta ura arduragabe erabiltzaileak eragiten dituzten efektuak aztertu ditu.
8.- Lurreko gainazalaren erliebeak eta paisaiak eratzeko eta aldatzeko prozesuak sailkatzen ditu,
eta eragile geologikoen eta gizakion ekintzarekin lotzen ditu, prozesu horiek baldintzatzen dituen
aldetik; halaber, baliabide geologikoak eta lurzorua zaintzeko lagungarri diren neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erliebearen modelaketa baldintzatzen duten faktoreak (klima, arroka-materialen ezaugarriak...)
modelaketaren ondorio diren paisaia motekin lotu ditu.
b) Meteorizazioko, higadurako, garraioko eta sedimentazioko prozesuak bereizi ditu.
c) Kanpoko eragile geologiko garrantzitsuenak bereizi ditu, eta erliebea eratzeko prozesuekin zer
nolako lotura duten adierazi du.
d) Elkarrekin lotu ditu eragile geologiko nagusien ekintza eta paisaian eragiten dituzten zenbait
forma.
e) Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan eta
aldaketan zer garrantzi duten aztertu du.
f) Lurzorua kutsatzen duten faktore eta arrazoi nagusiak identifikatu ditu, eta lurzoruaren
kontserbazioa eta baliabide geologikoak egoki kudeatzea garrantzitsuak direla onartu du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko eta ingurune hurbileneko paisaia bereizgarriei buruzko ikerketa
egin du, eta paisaia horren modelatzea baldintzatu duten giza faktoreetako zenbait identifikatu ditu.
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9.- Ingurumen-orekari laguntzen dio; horretarako, ingurumen-arazo nagusien arrazoiei eta
ondorioei buruzko argudioak ematen ditu, betiere garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, eta
ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko ekintzak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ingurumen-arazo garrantzitsuenak sailkatu ditu, dela oro har, dela Euskal Autonomia
Erkidegoan: baliabideak ahitzea eta gehiegi ustiatzea, kutsadura areagotzea, biodibertsitatea galtzea,
klima aldatzea, desertifikazioa, hondakinak, eta beste.
b) Ingurumen-arazo nagusiak arazo horiek eragiten dituzten arrazoiekin lotu ditu, eta arazoen
ondorioak ere zehaztu ditu.
c) Baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatu behar direla argudiatu du.
d) Birziklatzearen eta baliabide materialak berrerabiltzailearen alde onak eta alde txarrak aztertu
ditu.
e) Energia-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea ingurumenarentzat zein garrantzitsua den
azaldu du.
f) Bere aztarna ekologikoa kalkulatu du, eta adierazi du baliabide naturalen kontsumoa
desorekatua eta gehiegizkoa dela.
g) Ingurumenaren narriadura geldiarazteko konpromiso eta ekintza pertsonalen zerrenda egin du.
h) Ikastetxean ingurumena hobetzeko jardueretan parte hartu du.
i) Euskal Autonomia Erkidegoan garapen jasangarriarekin lotuta egiten diren ingurumenestrategietako zenbait identifikatu ditu.
10.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, ekuazioak eta ekuazio-sistemak ebazteko
metodoak aplikatzen ditu, eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adierazpen aljebraiko errazak egin eta sinplifikatu ditu.
b) Zenbakizko balioak atera ditu adierazpen aljebraiko batetik.
c) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak, eta ezezagunak
identifikatu ditu.
d) Lehen eta bigarren mailako ekuazio errazak ebatzi ditu, modu aljebraikoan eta grafikoki.
e) Problema bat ebazteko ekuazio egokiak proposatu ditu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak eta beste jakintza-arlo batzuetakoak ebatzi ditu, ekuazioen
eta sistemen bitartez.
g) Balioetsi du hizkuntza aljebraikoa bizitza errealaren egoerak irudikatzeko zehatza, sinplea eta
erabilgarria dela.
11.- Testuinguru errealetan agertzen diren irudi geometrikoak zuzenean eta zeharka neurtzen
ditu, eta horretarako behar dituen tresna, formula eta teknikak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi eta gorputz geometrikoen angeluak, luzerak, azalerak eta bolumenak neurtzeko tresna
egokiak erabili ditu.
b) Hainbat estrategia erabili ditu (antzekotasunak eta irudi sinpleagoetan deskonposatzea,
besteak beste), mundu fisikoan zeharkako neurriak zenbatesteko eta kalkulatzeko.
c) Perimetroak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak erabili ditu, eta unitate egokiak
esleitu dizkie.
d) Antzeko irudiak identifikatu ditu, eta proportzionaltasun-harremanak ezarri ditu.
e) Thalesen teorema aplikatu, eta triangeluen antzekotasuna erabili du, problema geometrikoak
ebazteko.
f) Taldean lan egin du neurriak lortzeko.
g) IKTak erabili ditu, hainbat irudi eta gorputz irudikatzeko.
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12.- Taula, grafiko, adierazpen aljebraiko edo enuntziatu baten bidez emandako erlazio funtzional
sinpleak interpretatzen ditu; balioak lortzen ditu horietatik, eta aztertutako fenomenoari buruzko
ondorioak ateratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

du.

a) Egoera bakoitzean esku hartzen duten aldagaiak identifikatu ditu.
b) Aldagaien arteko mendekotasuna aztertu du, eta harreman posibleak bilatu.
c) Aztergai diren grafiko eta taulen irakurketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin du.
d) Magnitudeen arteko mendekotasun linealeko eta koadratikoko harremanak identifikatu ditu.
e) Funtzio linealak grafikoki irudikatu ditu.
f) Funtzio koadratikoak grafikoki irudikatu ditu.
g) Funtzio esponentziala grafikoki irudikatu du.
h) Benetako egoerekin lotutako funtzio motak irudikatzen dituzten grafikoetatik informazioa atera
i) Baliabide teknologikoak erabili ditu grafikoak irudikatzeko.

13.- Estatistika-populazio baten inguruko datu eta grafikoak jaso, antolatu eta irudikatzen ditu,
metodo eta tresna teknologiko egokiak erabilita eta alderdi nabarmenenak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Populazio baten estatistika-datuak jaso, antolatu eta irudikatu ditu estatistika-tauletan.
b) Maiztasun absolutuak eta erlatiboak kalkulatu ditu.
c) Aztertutako egoerari gehien egokitzen zaizkion estatistika-grafikoak egin ditu.
d) Datu-banaketa baten batez bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu eta behar bezala
interpretatu ditu.
e) Kalkulagailua edo software egokia erabili du, parametroak kalkulatzeko eta estatistika-grafikoak
sortzeko.
f) Aztertutako datu eta grafikoetan oinarrituta zentzuzko ondorioak atera ditu, eta informazio
garrantzitsua komunikatzeko txostenak egin.
14.- Gertaera baten probabilitate-balioari buruzko iragarpenak egiten ditu, aurretik enpirikoki
lortutako informazioan edo kasu sinpleen azterketan oinarrituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hiztegi egokia erabili du probabilitatearekin lotutako egoerak deskribatzeko.
b) Ausazko gertakari baten kasu posibleen kontaketa egin du, taula edo zuhaitz-diagrama errazak
erabilita.
c) Gertakari jakin bat gertatzeko maiztasun erlatiboaren kontzeptua erabili du, eta ehuneko
moduan adierazi.
d) Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak bereizi ditu.
e) Laplaceren araua aplikatu du, eta gertakari baten probabilitatea zehaztu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak ebatzi ditu probabilitate-kalkulu errazak eginez.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
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Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: antolaketa, materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko materialak eta oinarrizko tresnak erabiltzeko prozedurak eta jarraibideak.
Mikroskopio optikoa eta digitala eta lupa binokularra erabiltzeko jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Oinarrizko magnitudeak neurtzea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Laborategian laneko txostenak egiteko arauak.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko.
3.- Eguneroko erreakzio kimikoak
Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak.
Erreakzio kimikoa. Erreakzio kimikoaren interpretazio makroskopikoa, substantzia bat beste
zenbait substantzia bihurtzeko prozesu den aldetik.
Energia-trukea erreakzio kimikoetan.
Erreakzio kimikoak eguneroko bizitzako eremuetan.
Oinarrizko erreakzio kimikoak.
4.- Indarra eta mugimendua
Mugimendua: erreferentzia-sistemak, ibilbidea, posizioa, egindako bidea.
Mugimenduak sailkatzea beren ibilbidearen arabera.
Abiadura. Unitateak.
Mugimendu zuzen uniformea: ezaugarriak. Interpretazio grafikoa.
Indarraren kontzeptua. Indarra, interakzio baten emaitza.
Indarren efektuak: deformazioa eta mugimendu-egoeraren aldaketa.
Grabitazioa. Gorputzen pisua.
Ohiko egoeretan solido bati aplikatutako indarrak irudikatzea. Ondoriozkoa edo erresultantea.
Lana eta energia. Makina sinpleak.
5.- Energia elektrikoa: oinarrizko zirkuituetako osagaien identifikazioa.
Materia eta elektrizitatea. Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak.
Korronte elektrikoa.
Elektrizitatea, garapen teknologikoa eta bizi-baldintzak.
Elektrizitatearen kontsumoan erabiltzen diren oinarrizko magnitudeak: energia eta potentzia.
Aplikazioak eguneroko bizitzan.
Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena.
Energia elektrikoa ekoizteko sistemak.
Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa. Etapak.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektriko nagusiak.
Zirkuitu elektrikoetako elementuak
Zirkuitu elektrikoetako oinarrizko osagaiak. Oinarrizko magnitude elektrikoak.

2016/3546 (1178/380)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

6.- Atmosferaren kutsadura
Kutsadura. Kutsatzaile nagusien kategorizazioa.
Kutsadura atmosferikoa; arrazoiak eta ondorioak.
Atmosferarekin lotutako ingurumen-arazo nagusiak:
Euri azidoa.
Berotze globala: berotegi-efektua areagotzea
Ozono-geruza suntsitzea.
7.- Uraren kutsadura
Ura: planetan bizia izateko funtsezko faktorea.
Uraren kutsadura:
Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak.
Hondakin-uren arazketa.
Ura eta osasuna.
Ura modu jasangarrian kudeatzea, baliabide den aldetik.
8.- Lurzoruaren kutsadura eta paisaia aldatzea
Lurreko paisaia eta erliebea baldintzatzen duten faktoreak.
Kanpoko eragile eta prozesu geologikoak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa.
Eragile geologikoek erliebean eta paisaian egindako ekintzaren emaitzak.
Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan duten
garrantzia.
Lurzoruaren kontserbazioa. Kutsatzaile nagusiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia bereizgarri motak.
9.- Ingurumen-oreka eta garapen jasangarria
Ingurumenaren orekan eta kontserbazioan eragina duten faktoreak.
Giza jarduera eta ingurumena: inpaktu nagusiak.
Baliabide materialak eta energia-baliabideak gehiegi ustiatzearen ondorioak.
Hondakinak eta haien kudeaketa. Birziklatzea.
Kontsumoa eta garapen jasangarria: aztarna ekologikoa.
Garapen jasangarriaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
Onartzea ingurumena zaindu egin behar dela eta ingurumena errespetatzen duten
elkartasunezko jokabideak izan behar direla.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arazo nagusiak eta kudeaketa jasangarriaren neurriak.
10.- Ekuazioak eta sistemak ebaztea eguneroko egoeretan
Adierazpen aljebraikoak. Adierazpen aljebraikoen eraldaketa
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Lehen eta bigarren mailako ekuazioen ebazpen aljebraikoa eta grafikoa.
Ekuazio-sistema linealak.
Ekuazio-sistema lineal eta errazak ebaztea. Ebazteko metodoak.
Problemak ebaztea lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez.
11.- Irudi eta gorputz geometrikoak neurtzea
Elementu geometrikoak: puntuak, zuzenak eta planoak
Poligonoak eta poliedroak: elementuak deskribatzea eta sailkapena egitea.
Triangeluen azterketa. Triangeluen sailkapena.
Antzekotasuna. Triangeluen antzekotasuna. Thalesen teorema.
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Zirkunferentzia eta zirkulua: zirkuluaren luzera eta azalera kalkulatzea.
Hainbat gorputz eta irudi aztertzea espazioan: prismak, piramideak, zilindroa, konoa eta esfera.
Hainbat gorputz eta irudiren bolumena aztertzea espazioan.
12.- Funtzio eta grafikoen hizkuntza
Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko erraz baten bitartez deskribatutako fenomenoa
interpretatzea.
Funtzio linealak. Funtzio koadratikoak.
Beste funtzio batzuen azterketa: esponentziala
Grafikoak egin eta interpretatzea software egokia erabilita (kalkulagailu grafikoak edo
ordenagailua).
13.- Estatistikako elementuak
Estatistika deskribatzailearen oinarrizko elementuak: Populazioa, lagina. Aldagai kualitatiboak,
kuantitatiboak.
Taula eta grafiko estatistikoak.
Zentralizazioaren eta sakabanaketaren neurketak
Kalkulu-orria: datuak antolatzeko, kalkuluak egiteko, grafiko estatistiko egokienak sortzeko eta
egoera berrien simulazioak egiteko tresna.
14.- Probabilitatea kalkulatzea
Ausazko fenomenoak. Ausazko gertakariak. Gertakari baten maiztasuna. Maiztasun erlatiboa.
Probabilitatearen kontzeptua.
Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak.
Lagin-espazioa esperimentu errazetan.
Taula eta zuhaitz-diagrama errazak.
Probabilitateak kalkulatzea Laplaceren arauaren bitartez –esperimentu errazetan– edo
simulazioen bitartez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea II.
Kodea: 3012.
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 168 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Badaki zeintzuk diren gaur egungo gizarteen funtsezko ezaugarriak, eta haien antolamendu
sozial, politiko eta ekonomikoaren oinarrizko ezaugarriak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo gizarte-antolamenduaren ezaugarriak ordenatu ditu.
b) Europako espazioa bateratzeko prozesua balioetsi du, bilakaera aztertuta.
c) Egungo harreman ekonomikoen eredu globalizatuaren berri badu.
d) Tituluari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du, eta gertatutako
eraldaketak deskribatu ditu.
e) Informazioa biltzeko tresna errazak landu ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
baliatuta.
f) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
g) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
h) Gaur egungo arte-adierazpenen funtsezko bereizgarriak identifikatu ditu.
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2.- Sistema demokratikoaren oinarrizko printzipioak interpretatzen eta balioesten ditu, eta
erakundeak eta funtzionamendua aztertzen ditu. Jabetzen da garrantzitsuak dela bitartekotza eta
gatazkak konpontzea, eredu demokratikoa hedatzeko bidean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jabetu egin da Espainiako eredu demokratikoaren funtsezko bereizgarriez, eta herrialdearen
garapenaren testuinguru historikoa balioetsi du.
b) Ingurune hurbileko harreman pertsonal eta sozialetan diskriminazio ezaren printzipioak duen
inplikazioa balioetsi du.
c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioak onartu ditu, gaur egungo
munduan zer nolako egoera dagoen ikusi du, eta pertsonen eguneroko bizitzan zer nolako eragina
duten balioetsi du.
d) Nazioarteko erakunde garrantzitsuenen funtzionamendu-arauak, erakundeak eta printzipio
gidariak aztertu ditu.
e) Lankidetzako eta iritziak erkatzeko jardueretan erabiltzeko moduko informazioa landu du.
3.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan erabili ditu ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
4.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboaren teknikak aplikatu ditu hainbat iturritatik jasotako ahozko testuak aztertzean.
b) Jabetu da zein den ahozko interakzioaren komunikatzeko asmoa eta egitura, eta erantzun
posibleak balioetsi ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta testuen ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai
eta gero eta konplexutasun handiagoko testuak osatzeko estrategiak ere, gero eta autonomia
handiagoz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu moten ezaugarri nagusiak balioetsi eta aztertu ditu, egin nahi duen lanerako mota
egokiena zein den hautatzeko.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
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c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak modu sistematikoan aplikatu
ditu, eta ateratako ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Erabilera akademikoko eta profesionaleko idatzizko testuen egitura aztertu du, eta hizkuntzaren
erabilerak eta mailak bereizi ditu.
g) Idatzizko testuak prestatzeko garaian jarraibide sistematizatuak erabili ditu, idatzizko
komunikazioa hobetzeko; erabilera diskriminatzaileak saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
h) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta hiztegi egokia erabili du hizkuntza-arauak eta xede-erabilerak aintzat hartuta.
i) Testuak idaztean gramatikaren eta ortografiaren arau garrantzitsuenak aplikatu ditu, hartara,
azken testua argia, zehatza eta egokia izan dadin formatuari eta komunikazio-testuinguruari
dagokienez.
j) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
6.- Literatura-testu adierazgarriak interpretatzen ditu; egilearen asmoa zein den konturatzen da,
eta testu horiek beren testuinguru historiko, soziokultural eta literarioarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez, eta dagokion testuinguruan kokatu du.
b) Literatura-lanetan hautemandako alderdiei buruzko iritzi pertsonal arrazoituak eman ditu.
c) Literatura-testuak aztertzeko estrategiak aplikatu ditu, eta gaiez eta zioez ohartu da.
d) Literatura-arloko autore, obra edo aldi bati buruzko informazioa bildu du monografia labur
batean.
7.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategiak eta oinarrizko hizkuntzaarauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, eta igorlearen asmoa eta gaia zeintzuk diren ondorioztatu du.
b) Testuaren ideia orokorra ulertu du, eta bere hitzekin adierazi du.
c) Irudiaren laguntzarekin, ideia garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
d) Entzutearen helbururako garrantzitsuak diren informazio espezifikoak atera ditu.
e) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
f) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko estrategiak erabili ditu.
g) Eremu akademikoarekin, pertsonalarekin eta lanbide-eremuarekin lotutako gaiei buruzko
lexiko, esamolde eta esaldi errazak erabili ditu.
h) Oinarrizko lokailuak erabili ditu ahozko testu laburrak sortzean.
i) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu lanbideeremuko gai ezagunei buruz.
j) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
k) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
l) Komunikazio-trukeetan, behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako arauak (kortesialegeak, erregistroa, hitzik gabeko hizkuntza, bestelakoak).
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8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testuaren oinarrizko komunikazio-asmoa identifikatu du.
b) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
c) Informazio espezifikoa eta garrantzitsua lokalizatu eta hautatu du.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak sortu ditu.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu eremu pertsonalarekin, akademikoarekin eta lanbide-eremuarekin loturik gelan
landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
j) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
k) Ingelesa komunikatzeko erabili nahi duela eta ikasi nahi duela adierazi du.
l) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko eleaniztun izateak duen
garrantzia onartu du.
m) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Gizarte garaikideak
Gizarte demokratikoak.
Sistema demokratikoen eraketa.
Nazioarteko harremanak.
Egungo mundu globalizatua.
Lankidetza-politikak.
Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako egungo harreman-esparruan.
Europaren eraketa.
Europar Batasuna, oinarrizko erakundeak eta funtzionamendua.
Egitura ekonomikoa:
- Globalizazio ekonomikoa eta garapen jasangarria. Elkarrekiko mendetasuna eta globalizazioa.
- Industriaren deslokalizazioa eta merkataritza-modu berriak.
- Bertako ekoizpen-sektorearen bilakaera.
Arte garaikidearen oinarrizko ezaugarriak.
2.- Sistema demokratikoa eta sistema horren erakundeak
Demokrazia, zuzenbidezko estatu.
Oinarrizko eskubideak, arauen zutabe.
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean.
Giza Eskubideak eguneroko bizimoduan.
Eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzea.
Espainiako eredu demokratikoa. 1978ko Konstituzioa. Autonomien Estatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde politikoak eta lurralde-antolaketa.
Gatazkak ebaztea:
- Bide ez-demokratikoak eta indarkeriazkoak.
- Indarkeriarik gabeko bideak eta bide demokratikoak.
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3.- Gizarte Zientzietako informazioaren tratamendua eta lanketa
informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.
Aurkezpenak eta argitalpenak IKTak erabiliz.
Lankidetza-lanerako estrategiak.
Funtzionamendu-arauak eta jarrerak iritziak alderatzean.
4.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Ahozko testuak.
Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ideia eta argumentuak azaltzea: edukiak antolatu eta planifikatzea.
Ikus-entzunezko baliabideak erabiltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
Entzuleen interesa hobetzeko estrategiak.
Normas socio comunicativas.
5.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, bai eta
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Idatzizko testuak: txostenak, saiakerak, bestelakoak.
Testu akademikoak irakurtzeko estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testuinguruarekin lotutako alderdiak: erregistroa, deixia, estilo zuzena eta zeharkakoa.
- Diskurtsoarekin lotutako alderdiak: lokailuak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
6.- Literatura-testuak irakurtzea
Testu ez-literarioak interpretatzea.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura eta generoak.
XX. mendeko euskarazko eta gaztelaniazko literatura-lanetako pasarteak eta testuak irakurtzea.
7.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Ingelesez ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak...
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu erraz, labur edo ertainak ulertzea, hainbat euskarritan
emanak, eremu pertsonalean, akademikoan eta lanbide-eremuan ohikoak diren eta maiz gertatzen
diren komunikazio-egoerei dagokienez.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategia erabiltzea: aurrea hartzea, egiaztapena, laguntza
bisuala, aldez aurretiko ezagutzak…
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
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- Ahozko testuak sortzeko prozesua, finkatutako jarraibideei jarraiki: plangintza eta informazioa
bilatzea, testua sortzea eta berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzea, hainbat euskarritan emanak, eremu pertsonaleko eta
lanbide-eremuko gaiei dagokienez.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
8.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: aurrerapena, egiaztapena, dedukzioa,
zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, ingelesez
idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen hizkuntza-elementuen
erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta egitea: lanbide-arloari dagokion lexiko espezifikoa, bai
eta eremu akademiko eta pertsonalarekin lotura duena ere, egitura eta esamolde arruntak.
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea
Kodea: E800
Kurtsoa: 2
Iraupena: 53 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzako hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak
aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak zabaltzeko eta
produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.
b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu
ditu.
c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.
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d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.
e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.
2.- Ekimen sortzaileak bere garapen pertsonal eta profesionalerako eskaintzen dituen aukerak
aztertzen eta baloratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kultura ekintzailearen kontzeptua eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen
garrantzia aztertu ditu.
b) Ekimenak, sormenak, erantzukizunak eta talde-lanak duten garrantzia baloratu du, jarduera
ekintzailean arrakasta lortzeko funtsezko konpetentziak baitira.
c) Ekimen sortzailea baloratu du, erronka pertsonalei eta profesionalei aurre egiterakoan jarrera
positiboa delakoan.
d) Enpresaburuaren kontzeptua eztabaidatu du, eta enpresaburuak ekonomia- eta gizartegarapenean duen ekarpena aztertu, bai eta profilaren eskakizun eta jarrerak ere.
e) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.
3.– Lan-harremanen ondoriozko eskubide eta betebeharrak interpretatzen ditu, eta gaitasuna
dauka horiek lan-kontratuetan aurkitzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.
b) Kontratazio-modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa
sustatzeko neurriak identifikatu ditu.
c) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.
d) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.
e) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.
f) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan
adostutako lan-baldintzak identifikatu ditu.
4.– Laneko segurtasun- eta osasun-arloko arau-esparrua interpretatzen du, eta Laneko Arriskuen
Prebentziorako neurriak aplikatzen, eta lehen sorospenak ematen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamenduei, materialei eta ekoizpen-prozesuari dagozkion prebentzio-arau nagusiak
identifikatu ditu, bai eta lan-ingurunean beharrezkoak diren norbera babesteko ekipamenduak (NBE)
ere.
b) Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko betebehar eta eskubideak identifikatu ditu eta
horien arabera jardun du.
c) Laneko baldintzak eta arriskuak interpretatu ditu, bai eta arrisku horien prebentzioa ere.
d) Lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen motak
identifikatu ditu.
e) Botikinaren osaera eta erabilera identifikatu du, eta, hala behar izan denean, lehen
sorospenetako oinarrizko teknikak aplikatu ditu kalte mota ezberdinen aurrean.
5.– Laneko Arriskuen Prebentzioan erantzukizuna duten agenteak eta haien zereginak
identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako erakundeak eta agenteak identifikatu ditu.
b) Bere lanbide-eremuko prozedura espezifikoetan berezkoak diren arriskuak ebaluatu ditu.
c) Lan-inguruneko ingurumen-arriskuak nahiz sortutako hondakinen tratamendua identifikatu ditu.
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d) Alderdi horri dagokionez, existitzen diren planetako elementuak identifikatu ditu (prebentzioa,
larrialdia, beste batzuk).
e) Prebentzioaren kudeaketaren oinarrizko elementuak identifikatu ditu.
f) Lan-inguruneari dagozkion laneko arriskuen prebentziorako neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.– Laneratzea eta bizialdi osoko ikaskuntza
Tituluari lotutako prestakuntzako aukerak eta ibilbideak identifikatzea.
Tituluari lotutako lanbide-sektorea aztertzea eta interpretatzea, eta lanpostu posibleak
identifikatzea.
Curriculum vitaea prestatzea, eta elkarrizketa simulatu bateko portaera eta jarrerak aztertzea.
Jarduera ekintzailetik eratorritako aukerak eta arriskuak ebaluatzea.
2.– Ekimen sortzailea
Kultura ekintzailea garapenaren eta gizarte-ongizatearen eragile.
Jarduera ekintzailearen faktore gakoak: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak
hartzea: ekintzailearen profila identifikatzea.
Arriskua ebaluatzea jarduera ekintzailean.
Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.
3.- Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak
Langileen eskubideak eta betebeharrak.
Lan-kontratua: kontratuen elementuak, ezaugarriak eta motak.
Nomina eta Gizarte Segurantzaren eta PFEZaren kargurako atxikipenak interpretatzea.
Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.
Ordezkaritza sindikala, eta hitzarmen kolektiboen interpretazioa.
4.– Laneko segurtasuna eta osasuna: oinarrizko kontzeptuak
Oinarrizko arau-esparrua, laneko arriskuen prebentzioaren arloan. Arlo horretako eskubideak eta
betebeharrak.
Lana eta osasuna: lan-arriskuak. Arrisku-faktoreak.
Lanaren ondoriozko kalteak. Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak. Lanak eragindako
beste patologia batzuk.
Langileen osasuna kontrolatzea.
Lan-karga, nekea eta lanarekiko asegabetasuna.
Lehen laguntzak.
5.- Arrisku orokorrak eta prebentzioa
Segurtasun-baldintzekin lotzen diren arriskuak.
Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Taldeko eta banakako babesa.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak:
- Laneko segurtasuna eta osasuna jorratzen dituzten erakunde publikoak.
- Prebentzio-lana antolatzea: "oinarrizko ohiturak".
– Dokumentazioa: jaso, prestatu eta artxibatzea.
Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza.
Kodea: 3032
Kurtsoa: 2
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Iraupena: 260 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Eragiketa osagarriak egiten ditu mikroinformatika-sistemen muntaketan, enpresan ezarritako
kalitate sistemaren prozesuei eta kasuan kasuko segurtasun-protokoloei jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Muntaketaren osagaiak, haien funtzioa eta kokalekua identifikatu ditu.
b) Muntaketa egiteko tresnak eta erremintak hautatu eta erabili ditu.
c) Osagaiak eta osagarriak finkatzeko eta elkarri konektatzeko lanak egin ditu, teknika egokiak
erabilita.
d) Sistema eragilearen oinarrizko ezarpenak egin ditu.
e) Mikroinformatika-Ekipoaren funtzionaltasuna egiaztatu du.
f) Segurtasun pertsonaleko eta materialeko irizpideak errespetatu ditu eta beharrezko
kalitatearekin jardun du.
g) Lantaldean parte hartu du, eta ekimena eta interesa erakutsi du.
2.- Mantentze-lanak egiten ditu mikroinformatika-sistemetan eta periferikoetan, aginduei jarraituz
eta kasuan kasuko mantentze planen arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Prebentzioko mantentze-lanak egin ditu mikroinformatika-tresnerian.
b) Euskarrien eta periferikoen egoera berrikusi du.
c) Mantentze-eragiketak egiteko tresnak eta erremintak hautatu eta erabili ditu.
d) Osagaiak, euskarriak eta periferikoak garbitu ditu fabrikatzaileak ezarritako xedapen teknikoak
errespetatuz eta haien funtzionaltasuna mantenduz.
e) Hondakinak eta bota beharreko elementuak behar bezala bildu ditu deuseztatu edo
birziklatzeko.
f) Lortutako emaitzen arabera har daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztu ditu.
g) Ingurumena errespetatzeko irizpideekin egin ditu eragiketak.
h) Eragiketa guztiak egin dituenean laneko segurtasun-araudia eta ingurumena babestekoa
kontuan hartu ditu.
3.- Muntaketa- eta mantentze-lanak egiten ditu sareen instalazioetan, aginduei jarraituz eta
kasuan kasuko mantentze planen arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Sareko Ekipoak identifikatu ditu.
b) Rack-ak muntatzeko eragiketak egin ditu.
c) Tresnak aukeratu ditu muntaketa- eta mantentze-lanetarako.
d) Haririk gabeko sareen euskarri eta elementuak muntatu/desmuntatu ditu.
e) Hoditeriak muntatzeko eragiketak egin ditu.
f) Kableak muntatzeko eragiketak egin ditu.
g) Harguneak eta banagailuak muntatzeko eragiketak egin ditu.
h) Muntaketa- eta mantentze-eragiketak egiteko tresnak eta erremintak erabili ditu.
i) Osagaiak, euskarriak eta periferikoak garbitu ditu fabrikatzaileak ezarritako xedapen teknikoak
errespetatuz eta haien funtzionaltasuna mantenduz.
j) Hondakinak eta bota beharreko elementuak behar bezala bildu ditu deuseztatu edo
birziklatzeko.
k) Eragiketa guztiak egin dituenean laneko segurtasun-araudia eta ingurumena babestekoa
kontuan hartu ditu.
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4 - Enpresako laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauekin bat aritzen da.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Uneoro prebentzioari eta segurtasunari buruzko araudi orokorra bete du, baita enpresak
ezarritakoak ere.
b) Lantokian norberaren jardun eremuan dauden arrisku-faktoreak eta -egoerak identifikatu ditu.
c) Jarduerarekin ikusteko duten jarrerak hartu ditu laneko eta ingurumeneko arriskuak gutxitzeko.
d) Eragiketa batzuetarako eta besteetarako ezarritako norbera babesteko Ekipoa (NBE) erabili
du.
e) Makinak, Ekipoak eta instalazioak babesteko gailuak erabili ditu jardueretan.
f) Prebentzio-planaren arabera jokatu du.
g) Lan-eremua arriskuez libre, eta ordenan eta garbi mantendu du.
h) Energiaren kontsumoa eta hondakinen sorrera ahalik eta gehien gutxituz lan egin du.
5 - Arduraz jarduten du eta enpresako harreman tekniko-sozialen sisteman integratzen da.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Arretaz bete ditu jasotzen dituen jarraibideak.
b) Egiten duen lanaz arduratu da eta eraginkortasunez komunikatu da pertsona egokiarekin une
bakoitzean.
c) Betekizun eta arau teknikoak bete ditu, jardunbide profesionala erakutsi du eta lana arrazoizko
denboran bukatu du.
d) Errespetua erakutsi du uneoro ezarritako prozedurekiko eta arauekiko.
e) Ezarritako jarraibide eta prozeduren arabera antolatu du bere lana, lehentasunaren arabera
bete ditu zereginak, eta segurtasuneko eta kalitateko irizpideak erabili ditu esku-hartzeetan.
f) Norberaren jarduera gainerako langileekin koordinatu du, eta aurreikusi gabeko edozein
aldaketaren, behar garrantzitsuren edo gorabeheraren berri eman du.
g) Lanera puntualtasunez heldu da, ezarritako atsedenaldiak hartu ditu eta lantokia ez du behar
baino lehenago utzi, behar bezala justifikatutako arrazoirik gabe.
h) Beharrezko informazioa edo norberak lanean izan ditzakeen zalantzak egoki galdetu dizkio
arduradun hurrenari.
i) Lana nagusiek emandako aginduen arabera egin du, eta kasuan kasuko aldaketak edo
iradokizunak behar den tokian eta moduan egin ditu.
4.- Espazioak eta ekipamenduak
4.1 Espazioak:
AZALERA (m2)

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA
Balio anitzeko gela.
Informatikako eta komunikazioetako lantegia

40
60

4.2 Ekipamenduak:

Balio anitzeko gela

Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta internet.
Ikus-entzunezko baliabideak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak
Mahaiak eta aulkiak.
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Informatikako eta komunikazioetako lantegia

Kableatu-armairua adabaki-panelekin.
Informatikako eta sareak eta kanalizazioak
muntatzeko erreminta espezifikoak.
Rackak.
Sareak muntatzeko osagaiak
Askotariko kommutadoreak.
Sare-egokigailuak.
Hari gabeko sarbidea.
Hari gabeko routerra.
Ordenagailuak muntatzeko osagaiak.
Eskuzko erremintak
Magnitude elektrikoak neurtzeko ekipoak.
Sareak muntatzeko osagaiak.
Sare-egiaztagailuak.
Osagaiak soldatzeko ekipoak.
Elikatze-iturriak.
Segurtasun-ekipoak eta -baliabideak.
Internet konexioa duten ordenagailuak
Diagnostikatzeko softwarea
Suebakia
Inprimagailuak
Aire-konpresoreak galdara txikiarekin
Ekipoak klonatzeko softwarea
Lantegiko altzari espezifikoa (besteak beste, lanmahaiak, apalategiak eta erreminten orgak).
Zulatzeko makina.
Bihurkin elektrikoa
Krinpagailuak
Aire beroko pistolak
Kableak sartzeko gailua
Elektrizitate estatikoko deskargagailua

5.- Irakasleak.
5.1.- Sektore publikoan, lanbide-profilari lotutako lanbide-moduluak eman ahal izateko, hauek
izango dira irakasleen espezialitateak:
LANBIDE-MODULUA
3015 Ekipo elektriko eta elektronikoak
3016 Datuak transmititzeko sareak
instalatzea eta mantentzea
3029 Informatikako sistemak eta
osagaiak muntatzea eta mantentzea
3030 Konfiguratzeko eta ustiatzeko
eragiketa osagarriak

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEA/BESTE
BATZUK
Sistema eta aplikazio
informatikoak
Ekipo elektronikoak
Instalazio elektronikoak
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E650. Sistema mikroinformatikoetan
sistema eragileak instalatzea eta
konfiguratzea

Irakasle espezialista,
bidezkoa bada

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

E800. Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Sistema eta aplikazio
informatikoak
Ekipo elektronikoak
Instalazio elektronikoak
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada
Sistema eta aplikazio
informatikoak

3032 Lantokiko prestakuntza.

Ekipo elektronikoak
Instalazio elektronikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako katedradunak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako irakasleak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

5.2 Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek behar ditu lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK
3015 Ekipo elektriko eta elektronikoak
3016 Datuak transmititzeko sareak instalatzea eta
mantentzea
3029 Informatikako sistemak eta osagaiak muntatzea eta
mantentzea
3030 Konfiguratzeko eta ustiatzeko eragiketa osagarriak
E650. Sistema mikroinformatikoetan sistema eragileak
instalatzea eta konfiguratzea
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3032 Lantokiko prestakuntza.

TITULAZIOAK

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
edo dagokion mailako titulua edo
beste zenbait titulu baliokide.

5.3 Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, honako titulazio hauek beharko dira lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3015 Ekipo elektriko eta elektronikoak
3016 Datuak transmititzeko sareak instalatzea eta
mantentzea
3029 Informatikako sistemak eta osagaiak muntatzea

Diplomaduna, ingeniari teknikoa edo
arkitekto teknikoa edo dagokion
mailako titulua edo beste zenbait titulu
baliokide.
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eta mantentzea
3030 Konfiguratzeko eta ustiatzeko eragiketa
osagarriak
E650. Sistema mikroinformatikoetan sistema eragileak
instalatzea eta konfiguratzea
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3032 Lantokiko prestakuntza.
6.- Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su
acreditación o convalidación.
UNIDADES DE COMPETENCIA
ACREDITABLES
UC1559_1: Mihiztatze-eragiketak egitea ekipo
elektriko eta elektronikoak muntatzean.
UC1560_1: Konexio eragiketak egitea ekipo
elektriko eta elektronikoak muntatzean.
UC1561_1: Eragiketa osagarriak egitea ekipo
elektriko eta elektronikoak mantentzean.

LANBIDE-MODULUAK
3015 Ekipo elektriko eta elektronikoak

3016 Datuak transmititzeko sareak instalatzea eta UC1207_1: Mikroinformatika-tresneria
mantentzea.
muntatzeko eragiketa osagarriak egitea.
3029 Informatikako sistemak eta osagaiak
muntatzea eta mantentzea.

UC1208_1: Mikroinformatika-sistemak
mantentzeko eragiketa osagarriak egitea.

3030 Konfiguratzeko eta ustiatzeko eragiketa
osagarriak.

UC1209_1: Informazioaren eta
komunikazioaren teknologiekin eragiketa
osagarriak egitea.

7.- Norgehiagoka egonez gero, titulu honek onarpenerako lehentasun-irizpideak aplikatzeko
baimena ematen die erdi-mailako heziketa-ziklo hauetarako
Titulu honek lehentasuna izango du honako lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan
onartzeko:
Elektrizitatea eta elektronika
Informatika eta Komunikazioak
Fabrikazio mekanikoa
Instalatze- eta mantentze-lanak
Energia eta Ura
Erauzketa-industriak
Itsasoa eta Arrantza
Kimika
Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze-lanak
Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxoa
Eraikuntza eta Obra Zibila
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VIII. ERANSKINA, UZTAILAREN 7KO 104/2016 DEKRETUARENA
BULEGOKO INFORMATIKAKO OINARRIZKO LANBIDE-TITULUA
1.– Tituluaren identifikazioa
Bulegoko Informatikako oinarrizko lanbide-titulua elementu hauek identifikatzen dute:
●
●
●
●
●

Izena: Bulegoko Informatika.
Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
Iraupena: 2.000 ordu.
Lanbide-arloa: Informatika eta Komunikazioak eta Administrazioa eta Kudeaketa.
Europako baliokidea: INSN-3.5.3. (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua).

2.– Lanbide-profila
2.1 Tituluaren konpetentzia orokorra.
Titulu honen konpetentzia orokorra da mikroinformatika-sistemak, periferikoak eta datukomunikazioko sareak muntatu eta mantentzeko eragiketa osagarriak egitea eta dokumentuak tratatu,
erreproduzitu eta artxibatzea, adierazitako kalitatearekin lan eginez, segurtasunez eta ingurumena
babestuz, norberaren ekimenez eta erantzukizunez arituz, eta ahoz eta idatziz komunikatuz
gaztelaniaz eta, hala dagokionean, hizkuntza koofizialean, baita atzerriko hizkuntzaren batean ere.
2.2. Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta
konpetentzia-atalen zerrenda:
- Osatutako lanbide-kualifikazioa:
Mikroinformatika-sistemak muntatzeko eta mantentzeko eragiketa osagarriak .IFC361_1.
(1701/2007 Errege Dekretua, abenduaren 14koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC1207_1: Mikroinformatika-tresneria muntatzeko eragiketa osagarriak egitea.
UC1208_1: Mikroinformatika-sistemak mantentzeko eragiketa osagarriak egitea.
UC1209_1: Informazioaren eta komunikazioaren teknologiekin eragiketa osagarriak egitea.
- Osatu gabeko lanbide-kualifikazioa:
Datu eta dokumentuen grabazio eta tratamendu eragiketak .ADG306_1. (107/2008 Errege
Dekretua, otsailaren 1ekoa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0974_1: Datu- eta testu-tratamendurako oinarrizko lanak egitea, baita dokumentazioa
prestatzekoak ere.
UC0971_1: Erreprodukzioko eta artxiboko eragiketa osagarriak egitea euskarri arruntean edo
euskarri informatikoan.
2.3 Lanbide-ingurunea
2.3.1 Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:
Sistema mikroinformatikoetako muntatzaile laguntzailea.
Informatika-sistemen mantentze-lanetako laguntzailea.
Informatika-sistemen instalatzailearen laguntzailea.
Datuen transmisiorako sistemen instalatzailearen laguntzailea.
Bulegoko laguntzailea.
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Zerbitzu orokorretako laguntzailea.
Datuen grabatzailea eta egiaztatzailea.
Digitalizazioko laguntzailea.
Dokumentuen saileko langilea.
3.- Heziketa-zikloaren irakasgaiak
3.1 Tituluaren helburu orokorrak
a) Aplikazio informatikoak instalatzea, eta aplikazio horiek bulegoko sistema eragilean eta sarean
integratzea, datu, testu eta aurkezpenen tratamendu, inprimaketa eta artxibatzean sare horretan
erabilgarri egoteko.
b) Testu-tratamenduko aplikazio informatikoak eta kalkulu orriak erabiltzea, teklatuari begiratu
gabe zehatz eta azkar idatziz eta grabazio sistema seguru bat erabiliz.
c) Dokumentuak erregistratu eta azaleztatzeko jarduerak egitea.
d) Osagaiak eta periferikoak mihiztatu eta konektatzea mikroinformatika-sistemak eta sareak
muntatzeko, tresna egokiak erabiliz, prozedura eta arauak aplikatuz eta ekipamendu eta sistemen
fabrikatzaileen katalogoetako jarraibideak interpretatuz eta aplikatuz.
e) Osagai fisikoak eta logikoak ordeztu eta egokitzea mikroinformatika-sistemetan eta sare
lokaletan mantentze-lanak egiteko, sistema eta ekipamendu informatikoetan matxura errazen jatorria
zehazteko teknikak aplikatuz, mikroinformatika-sistemen eta sare lokalen mantentze-lanetarako
jarraibideekin bat.
f) Egiaztapen teknikak identifikatu eta aplikatzea muntaketa eta mantentze-lanetan, ohiko
egiaztapenetarako jarraibideekin bat.
g) Sare lokal kableatu, hari gabeko edo misto bateko kanalizazioak eta gainerako elementuak
kokatzea eta finkatzea, muntatzeko prozedurak eta kalitateko eta segurtasuneko protokoloak
aplikatuta, sare lokalak instalatzeko eta konfiguratzeko.
h) Kableak prestatu, konformatu eta gidatzeko teknikak aplikatzea, espazioak prestatuz eta
ekipamendu eta tresnak maneiatuz, datu-sareen kableak jartzeko.
i) Sistema eragileen eta periferikoen tresnak ezagutzea eta maneiatzea konfigurazioak egiteko,
eta arazoak konpontzea fabrikatzailearen jarraibideekin bat.
j) Txosten errazak eta lan-fitxak egin eta aldatzea, testu-tratamenduko programen bulegotikako
aplikazioak maneiatzeko.
k) Ingurune naturalean izaten diren gertakariak ulertzea ezagutza zientifikoa jakintza integratu
baten moduan erabiliz; halaber, ezagutzaren eta esperientziaren eremuetan oinarrizko arazoak
identifikatu eta konpontzeko metodoak ezagutu eta aplikatzea.
l) Trebetasunak garatzea arazoak formulatu, planteatu, interpretatu eta konpontzeko; kalkulu
matematikoaren arrazoinamendua aplikatzea gizartean eta lan-ingurunean moldatzeko, eta bere
baliabide ekonomikoak kudeatzea.
m) Giza gorputzaren funtzionamenduaren oinarrizko alderdiak identifikatu eta ulertzea eta horiek
norberaren eta taldearen osasunarekin lotzea; gainera, higienea eta osasuna baloratzea bizitzan
ohitura osasungarriak garatu eta finkatzeko, zein ingurunetan dauden kontuan hartuta.
n) Natura-ondarearen zaintzarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak
garatzea, eta izaki bizidunen eta natura-ingurunearen arteko elkarreragina ulertzea, horrela gizakien
ekintzak ingurumenaren orekan dituen ondorioak baloratu ahal izateko.
ñ) Informazio-iturrien oinarrizko trebetasunak garatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak ikuspegi kritikoz erabiltzea, ingurune pertsonal, sozial edo profesionalean informazioa
lortu eta jakinarazteko.
o) Kultura- eta arte-ekoizpenen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea, haien elementuak aztertzeko
oinarrizko teknikak aplikatuz, errespetuz eta sentikortasunez jokatzeko kultura-aniztasunaren, ondare
historiko-artistikoaren eta kultura- zein arte-adierazpenen aurrean.
p) Hizkuntza-trebetasun eta -abileziak garatu eta finkatzea eta eskatzen den zehaztasun,
argitasun eta arintasun maila lortzea, gaztelaniari eta, hala badagokio, hizkuntza koofizialari buruzko
ezagutzak erabiliz gizarte-ingurunean, eguneroko bizitzan eta lan-jardueran komunikatzeko.
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q) Atzerriko hizkuntzan oinarrizko hizkuntza-trebetasunak garatzea, ahoz eta idatziz komunikatu
ahal izateko eguneroko bizitzan eta lan-jardueran ohikoak eta aurreikustekoak diren egoeretan.
r) Gaur egungo gertakarien arrazoiak eta ezaugarriak ezagutzea, baita bilakaera historikoari eta
banaketa geografikoari dagozkionak ere, gaur egungo gizarteen ezaugarriak azaltzeko.
s) Printzipio demokratikoetan oinarritutako balioak eta jokaerak garatzea, eta ohiko harreman
sozialetan eta gatazken konponbide baketsuan aplikatzea.
t) Prestakuntzarako dauden baliabideak eta eskaintzak alderatu eta hautatzea bizialdi osoko
ikaskuntzarako, horrela lan egoera berriei eta egoera pertsonal berriei egokitzeko.
u) Ekimena, sormena eta joera ekintzailea garatzea, baita norberarengan konfiantza izatea, partehartzea eta ikuspegi kritikoa izatea ere, egoerak eta gorabeherak konpondu ahal izateko bai lanjardueran bai eremu pertsonalean.
v) Lanak taldean egitea, nork bere betebeharrak hartuz, besteak errespetatuz eta beraiekin
elkarlanean arituz, baita besteekiko tolerantziaz eta errespetuz ere, zereginak eraginkortasunez
egiteko eta garapen pertsonalerako lagungarri izateko.
w)
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informatzeko,
komunikatzeko, ikasteko eta laneko zereginak errazteko.
x) Laneko eta ingurumeneko arriskuak lan-jarduerarekin erlazionatzea, norbera babesteko behar
diren prebentzio-neurriak erabiltzeko xedez, eta beste pertsonei eta ingurumenari kalterik ez egiteko.
y) Bere lanbide-jarduerako teknikak garatzea lanaren eraginkortasuna eta kalitatea ziurtatuz, eta,
bidezkoa bada, laneko jardueretan hobekuntzak proposatzea.
z) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan harturik, gizarteko
agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa
parte hartzeko.
3.2 Lanbide-moduluak
Heziketa-ziklo honen moduluak honako hauek dira:
KODEA
3031
3016
3029
3030
E510
3009
3019
3011
3012
E800
3033
GUZTIRA

LANBIDE-MODULUA
Bulegotika eta dokumentuak artxibatzea
Datuak transmititzeko sareak instalatzea
eta mantentzea
Informatikako sistemak eta osagaiak
muntatzea eta mantentzea
Konfiguratzeko eta ustiatzeko eragiketa
osagarriak
Merkataritza-prozesuko administrazioteknikak
Zientzia aplikatuak I
Zientzia aplikatuak II
Komunikazioa eta gizartea I
Komunikazioa eta gizartea II
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lantokiko prestakuntza.
Tutoretza eta orientabidea I
Tutoretza eta orientabidea II

3.3 Moduluen garapena:
Lanbide-modulua: Bulegotika eta dokumentuak artxibatzea
Kodea: 3031

2016/3546 (1178/397)

ORDUESLEIPENA
240

IKASTA
ROA
2

231

1

231

1

165

1

120

2

165
144
165
168
53
260
33
25
2.000

1
2
1
2
2
2
1
2

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Kurtsoa: 2
Iraupena: 240 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Online tramitatzen du informazioa, internet, intranet eta beste sare batzuetako tresnak erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Sar gaitezkeen informazio sareak identifikatu ditu.
b) Informatikako sareetan informazioa bilatzeko zenbait metodo bereizi ditu.
c) Informazioa eskuratu du internet, intranet eta sare lokal batzuen bidez.
d) Agiriak aurkitu ditu interneteko tresnak erabiliz.
e) Artxiboak gordetzeko zerbitzu konpartituetan (“hodeia”) artxiboak jarri ditu, eta han biltegiratuta
dauden artxiboak berreskuratu.
f) Aurkitutako informazioaren egiazkotasuna egiaztatu du.
g) Erakundeen orrialdeek eta oro har internetekoek administrazio izapideak egiteko balio duten
ebaluatu du.
2.- Barne eta kanpoko komunikazioak egiten ditu posta elektronikoko utilitateen bidez, ezarritako
jarraibideekin bat.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Barne eta kanpoko mezuak transmititu eta jasotzeko prozedurak identifikatu ditu.
b) Posta elektronika erabili du barne eta kanpoko mezuak bidali eta jasotzeko.
c) Dokumentuak eta estekak, besteak beste, erantsi dizkio posta elektronikoko mezuei.
d) Posta elektronikoko utilitateak erabili ditu informazioa banatzeko zerrendak eta kontaktuak,
besteak beste, sailkatzeko.
e) Lehentasun, garrantzi eta jarraipen irizpideak, besteak beste, aplikatu ditu mezuak bidaltzean,
jasotako jarraibideekin bat.
f) Segurtasun- eta konfidentzialtasun-neurriak egiaztatu ditu informazioa zaindu edo bidaltzean,
finkatutako jarraibideekin bat.
g) Agenda antolatu du, eta atazak, abisuak eta lana planifikatzeko beste tresna batzuk erabili
ditu.
3.- Dokumentuak lantzen ditu, testu-tratamenduko programen oinarrizko funtzioak erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu-prozesadoreen eta autoedizioko prozesadoreen oinarrizko funtzioak, prestazioak eta
prozedura sinpleak identifikatu ditu.
b) Datuen segurtasunari, osotasunari eta konfidentzialtasunari buruzko arauak bermatzen
dituzten funtzioak eta utilitateak identifikatu ditu.
c) Dokumentua aurkitu, ireki eta emandako formatu eta helbidean gorde du, eta izen esanguratsu
bat eman dio berriro erraz aurkitzeko.
d) Dokumentuaren orriak konfiguratu ditu jatorrizkoen edo proposatutako argibideen arabera:
marjinak, neurriak eta orientazioa, taulak, goiburuak eta orri-oinak, zutabeen moduko antolaketa,
ertzak, itzaldura eta beste batzuk.
e) Taulen aukerak erabili ditu lan egiteko. Zehatz eta trebe egin ditu dokumentuak eta ezarritako
formatu, testu-estilo eta taulak edo txantiloi aurredefinituak aplikatu ditu.
f) Informazioa berrerabili edo sartzean izandako akatsak zuzendu ditu. Objektu sinpleak
testuarekin integratu ditu, behar diren toki eta moduan.
g) Inprimaketaren aukerak konfiguratu ditu emandako informazioaren arabera.
h) Egindako dokumentuak inprimatu ditu.
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i) Testu-tratamenduko programak informazioaren segurtasun, osotasun eta konfidentzialtasuna
bermatzeko dituen funtzioak eta utilitateak erabili ditu, jasotako jarraibideekin bat.
4.- Dokumentuak lantzen ditu, kalkulu orrien oinarrizko aplikazioak erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Mota guztietako datuak eta erreferentziak erabili ditu gelaxka, lerrun, orri eta liburuetarako.
Oinarrizko formula eta funtzioak aplikatu ditu.
Hainbat motatako grafikoak sortu eta aldatu ditu.
Kalkulu-orria datu-base sinple gisa erabili du.
Aplikazioak eta periferikoak erabili ditu testuak, zenbakiak, kodeak eta irudiak sartzeko.
Ergonomia eta osasuneko arauak aplikatu ditu jarduerak gauzatzean.

5.- Aurkezpen grafikoak egiten ditu, eta, horretarako, aplikazio informatikoak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aurkezpen-aplikazioen oinarrizko aukerak identifikatu ditu.
b) Aurkezpen batekin lotutako ikuspegi motak ezagutu ditu.
c) Tipografiak eta konposatzeko, diseinatzeko eta kolorea erabiltzeko oinarrizko arauak aplikatu
eta aztertu ditu.
d) Aurkezpen sinpleak sortu ditu eta horietan testua, grafikoak, objektuak eta multimedia
artxiboak sartu ditu.
e) Aurkezpen-txantiloiak diseinatu ditu.
f) Periferikoak erabili ditu aurkezpenak gauzatzeko, eta ongi funtzionatzen dutela bermatu du.
6.- Erreprodukzio, informatika eta azaleztatze funtzionaleko tresneria erabiltzen du
(fotokopiagailuak, inprimagailuak, eskanerrak, erreproduzigailuak, zulagailuak, azaleztagailuak edo
beste gailu batzuk), egin beharreko lanaren arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mantentze-lanetako osagai eta premia nagusiak identifikatu ditu, oinarrizko gorabeherak
barne, erabilera eskuliburuekin eta laguntza sistemekin bat.
b) Fotokopiagailu, inprimagailu, eskaner, erreproduzigailu, zulagailu, azaleztagailu eta beste gailu
batzuen funtzionamendua deskribatu du.
c) Erreprodukzio ekipamenduen eta ekipamendu informatikoen oinarrizko gorabeherak
identifikatu ditu, eta egin daitezkeen jarduketak deskribatu ditu.
d) Azaleztatzeko lanabesen garbiketa eta mantentze-lanak egin ditu, eta behar bezala egokitu
ditu ongi funtziona dezaten.
e) Kontsumigarriak –tintak eta likidoak, papera, inprimaketa zintak eta kartutxoak, tonerra edo
bestelakoak– identifikatu ditu, eta erreprodukzio eta informatika ekipamenduekin erlazionatu ditu.
f) Ekipamenduak erabili ditu, horiek mantendu eta zaintzeko konpromisoa hartu du, prozesuan
erabilitako baliabideetatik etekin handiena atera du eta behargabeko kostu eta higidurak saihestu ditu.
g) Jardueraren zehar honako lan hauek kontuan hartu ditu:
- Makinak garbitzea eta prest izatea.
- Matxura mekaniko txikiak detektatzea, eta, ahal bada, antzemandako kontingentziak
konpontzea.
- Makinak hornitzea behar dituzten materialekin.
- Informatika eta erreprodukzio ekipamenduen oinarrizko funtzionamenduaren probak egitea.
- Ekipamendu informatikoen eta bulegoko ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanak egitea.
- Dagokion ekipamenduan, emandako moten artean hautatutako kontsumigarriak ordeztea.
- Beharrezko segurtasun-neurriak hartzea oinarrizko funtzionamendua modu seguruan
egiaztatzeko.
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- Babes ekipamenduak erabiltzea inplikatutako konektore eta terminalen arabera.
7.- Azaleztatze funtzionalak lortzen ditu, lanabes eta bitarteko egokiak erabiliz, ereduko agirien
ezaugarrien arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Azaleztatu beharreko dokumentazioa identifikatu du, eta azaleztatzeko ezaugarriak eta
ordenatzeko irizpide aproposenak deskribatu ditu.
b) Azaleztatze funtzionalean erabilitako lanabes eta tresnak –gillotina, papera zulatzeko makinak,
zizailak eta beste batzuk– identifikatu ditu, eta haien mekanismo, funtzio eta erabilerak deskribatu
ditu.
c) Azaleztatze funtzionalean erabilitako materialen motak –tututxoak, grapak, kiribilak, eraztunak,
azalak edo beste batzuk– identifikatu ditu.
d) Azaleztatze funtzionalean sortutako hondakinak birziklatzeko sistemak deskribatu ditu,
hondakinen izaeraren arabera.
e) Azaleztatze funtzionaleko makinak eta tresnak erabiltzetik sortutako arrisku profesionalak eta
babes ekipamenduak identifikatu eta deskribatu ditu.
f) Azaleztatze funtzionaleko tresnen funtzionamendu-egoera identifikatu eta egiaztatu du.
g) Azaleztatu beharreko dokumentazioa antolatu du, eta ezarritako irizpideen eta bitarteko
eskuragarrien erabilera egokiaren arabera ordenatu du.
h) Zizaila edo antzeko lanabesak erabili ditu, papera zehazki moztu du eta dagozkion segurtasunneurriak bete ditu.
i) Papera zulatzeko makina behar bezala erabili du.
j) Azaleztatze mota guztiak –tututxo, grapa, kiribil, eraztun edo beste material batzuen
bidezkoak– erabili ditu, eta azal mota dokumentuaren ezaugarrien eta emandako informazioaren
arabera aukeratu du.
k) Hondakinak birziklatze-ontzi ezberdinetan bota ditu, haien izaeraren arabera.
l) Azaleztatze funtzionala segurtasunez egiteko behar diren neurriak eta babes ekipamenduak
aplikatu ditu.
m) Egindako azaleztatze funtzionalak kalitate irizpideak (emandakoak, azaleztatze mota bakoitzak
berezkoak dituenak) bete dituela egiaztatu du.
B) Edukiak:
1.- Informazioa online tramitatzea. Internet, intranet, LAN sareak.
Sare informatikoak.
Bilaketa aktiboa sare informatikoetan.
Informazioa interneten modu konpartituan gordetzeko zerbitzuak.
Erakundeen orrialdeak.
2.- Barne eta kanpoko komunikazioak posta elektronikoaren bitartez egitea
Barruko eta kanpoko mezuak igortzeko eta jasotzeko prozedurak.
Mezuak posta bidez igortzea eta jasotzea.
Dokumentuak eta loturak sartzea posta elektronikoko mezuetan.
Kontaktuen sailkapena eta banaketa zerrendak. Deialdiak eta abisuak.
Informazioa zaindu edo bidaltzeari dagozkion segurtasun- eta konfidentzialtasun-neurriak.
Agenda antolatzea atazak, abisuak eta lana planifikatzeko beste tresna batzuk sartzeko.
3.- Erreprografiako tresneria erabiltzea
Erreprodukzioko tresneria: motak, osagaiak, gailuen ezaugarriak.
Erreprografiako tresneriaren oinarrizko gorabeherak identifikatzea.
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Erreprografiako tresneriaren funtzionamendua: fotokopiagailuak, inprimagailuak, eskanerrak,
erreproduzigailuak, zulagailuak, azaleztagailuak eta beste batzuk.
Dokumentuak digitalizatzeko softwarea.
Paperezko kopiak eta kopia digitalak lortzea.
Kalitate-prozedurak betetzea dokumentuen erreprodukzioan.
Segurtasun-prozedurak erreprodukzioko ekipamenduen erabileran.
Hondakinak deuseztatzea: araudi aplikagarria.
4.- Azaleztatze funtzionala
Azaleztatze funtzionaleko ekipamendu, lanabes eta tresnak: motak, ezaugarriak,
funtzionamendua, gorabeheren detekzioa.
Azaleztatze funtzionaleko materialak: motak, ezaugarriak eta erabilera.
Azaleztatze funtzionaleko teknikak: moztea, zulatzea eta azaleztatze funtzionala.
Azaleztatze funtzionaleko ekipamendu, lanabes eta tresnak segurtasunez erabiltzea.
Azaleztatzearen adibide praktikoak.
Hondakinak deuseztatzean araudia errespetatzea.
5.- Testu-prozesadoreak erabiltzea
Testu-prozesadorearen egitura eta funtzioak.
Testu-prozesadoreen bidez dokumentuak kudeatzea.
Dokumentuei formatua aplikatzea.
Txantiloiak erabiltzea.
Testuak eta taulak editatzea.
Objektuak txertatzea.
Testuen lanketaren adibide praktikoak. Objektuak txertatzea. Hiperestekak.
Testuak konfiguratu eta inprimatzea.
6.- Dokumentuak kalkulu-orrien bidez egitea
Datu motak. Gelaxken erreferentziak. Lerrunak. Orriak. Liburuak.
Formulak eta funtzioak erabiltzea. Aplikazio praktikoak.
Grafikoak sortu eta aldatzea.
Zerrendak sortzea, datuen iragazketa, babesa eta antolamendua eta datu-baseen bestelako
oinarrizko elementuak, kalkulu orriaren bitartez.
Ergonomia-erregelak.
Dokumentu mota batzuk eta besteak lantzea.
7.- Aurkezpenak egitea.
Aurkezpen-aplikazioen oinarrizko aukerak identifikatzea.
Diapositibak diseinatzea eta editatzea. Ikuspegi motak.
Animazio-efektuak eta trantsizio-efektuak aplikatzea.
Soinuak eta bideoa aplikatzea.
Diapositibak, testuak eta objektuak formateatzea.
Txantiloiak eta morroiak erabiltzea.
Jendearentzako aurkezpena: proiektagailu bati konektatzea eta konfiguratzea.
Lanbide-modulua: Datuak transmititzeko sareak instalatzea eta mantentzea
Kodea: 3016
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 231 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
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1.- Ahotsa eta datuak transmititzeko sareak eratzen dituzten elementuak hautatzen ditu, eta haien
ezaugarri nagusiak eta funtzionalitatea deskribatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ahotsa eta datuak transmititzeko sareekin zerikusia duten instalazio motak identifikatu ditu.
b) Datuak transmititzeko sare baten elementuak (hoditeria, kableatua, antenak, armairuak (“rack”)
eta kaxak, besteak beste) identifikatu ditu.
c) Eroale motak (kobre-parea, kable ardazkidea, zuntz optikoa, besteak beste) sailkatu ditu.
d) Kaxen tipologia (erregistroak, armairuak, rack-ak, kanpoko kaxak, horman sartuak, besteak
beste) zehaztu du.
e) Hoditeriaren eta sistemen finkagailu motak (takoak, bridak, torlojuak, azkoinak, grapak,
besteak beste) deskribatu ditu.
f) Finkagailuak eutsi beharreko elementuarekin erlazionatu ditu.
2.- Hoditeria, euskarriak eta armairuak muntatzen ditu ahotsa eta datuak transmititzeko sareetan,
elementuak instalazioaren planoan identifikatzen ditu, eta muntaketaren teknikak aplikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hoditeria instalatzeko eta egokitzeko erabiltzen diren teknika eta erremintak hautatu ditu.
b) Rack bat muntatzeko ohiko faseak hartu ditu kontuan.
c) Instalazioko elementuak non kokatu behar diren identifikatu du eraikin osoaren edo haren zati
baten krokis batean.
d) Kaxen eta hoditeriaren kokalekua prestatu du.
e) Hoditeria eta kaxak prestatu eta mekanizatu ditu.
f) Armairuak (rack-ak) muntatu ditu planoa interpretatuz.
g) Hoditeria, kaxak eta hodiak, besteak beste, muntatu ditu, haien finkapen mekanikoa
segurtatuta.
h) Segurtasun-arauak aplikatu ditu erremintak eta sistemak erabiltzean.
3.- Ahots- eta datu-sare baten kableatua hedatzen du, haren trazadura aztertuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ahotserako eta datuetarako erabiltzen diren transmisio bideak bereizi ditu.
b) Instalazioko kableatuaren eta hedatzearen xehetasunak ezagutu ditu (kableatuaren kategoria,
zein lekutatik igarotzen den, kanalizazioetarako euskarria, besteak beste).
c) Kableak pasatzeko gida motak erabili ditu, eta kableak gidari ezin hobeto lotzeko modua
adierazi du.
d) Kablea moztu eta etiketatu du.
e) Komunikazio-armairuak eta horien osagarriak muntatu ditu.
f) Erabiltzaile-hartuneak eta adabaki-panelak muntatu eta konektatu ditu.
g) Eskatzen den segurtasunarekin eta kalitatearekin lan egin du.
4.- Ahotsa eta datuak transmititzeko elementuak eta sistemak instalatzen ditu, eta muntatze
teknikak ezagutzen eta aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Hainbat pieza dituzten elementuak mihiztatu ditu.
b) Kableatua etiketen edo koloreen arabera identifikatu du.
c) Sistemak edo elementuak (antenak, anplifikadoreak, besteak beste) beren kokalekuan jarri
d) Erremintak hautatu ditu.
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e)
f)
g)
h)

Sistemak edo elementuak finkatu ditu.
Kableatua sistemekin eta elementuekin konektatu du, eta kontaktu egokia dutela segurtatu.
Edergarriak, estalkiak eta apaingarriak jarri ditu.
Segurtasun-arauak aplikatu ditu erremintak eta sistemak erabiltzean.

5.- Kableatutako sare lokalak konfiguratzeko oinarrizko eragiketak egiten ditu, eta haien
aplikazioekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Sare lokalen funtzionamendu-printzipioak deskribatu ditu.
Sare motak eta haien egitura alternatiboak identifikatu ditu.
Sare lokalaren elementuak ezagutu ditu, eta haien funtzioarekin identifikatu.
Transmisio-bideak deskribatu ditu.
Sare lokalaren mapa fisikoa interpretatu du.
Sare lokalaren mapa fisikoa irudikatu du.
Sare lokalaren mapa fisikoa irudikatzeko aplikazio informatikoak erabili ditu.

6.- Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzen ditu,
arriskuak, eta horiei aurrea hartzeko neurriak eta sistemak identifikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materialak, erremintak, tresnak, makinak eta garraiobideak manipulatzearen ondoriozko
arriskuak eta arriskugarritasun-maila identifikatu ditu.
b) Segurtasun-arauak errespetatuz lan egin du makinekin.
c) Materialak, erremintak, eta ebaketa eta konformazioko makinak manipulatzean, besteak beste,
istripuen sorbururik ohikoenak zein diren identifikatu du.
d) Makinen segurtasun-elementuak (babesak, alarmak, larrialdietarako igarobideak, besteak
beste) eta muntatzeko eta mantentzeko eragiketetan erabili behar den norbera babesteko sistemak
(oinetakoak, begien babesa, jantziak, besteak beste) deskribatu ditu.
e) Materialen, erreminten eta makinen manipulazioa eskatutako segurtasuneko eta norbera
babesteko neurriekin erlazionatu du.
f) Ingurumenaren kutsadura-iturriak zein izan daitezkeen identifikatu du.
g) Sortutako hondakinak sailkatu ditu, gaika biltzeko.
h) Arriskuei aurrea hartzeko lehen faktore gisa, instalazioen eta sistemen ordena eta garbitasuna
baloratu ditu.
B) Edukiak:
1.- Ahotsa eta datuak transmititzeko sareen elementuak hautatzea
Transmisio bideak: kable ardazkidea, pare txirikordatua eta zuntz optikoa, besteak beste.
Sistemak: telefono deien banaguneak, “hub”, “switch”, “router”, adabaki-panelak, besteak beste.
Eraikinetako telekomunikazio-azpiegituretako instalazioak. Ezaugarriak.
Interkonexioko sistema eta elementuak.
2.- Hoditeria, euskarriak eta armairuak muntatzea ahotsa eta datuak transmititzen dituzten
sareetan
Armairuen tipologia.
Euskarrien tipologia.
Hoditeria, euskarriak eta armairuak muntatzea telekomunikazioko instalazioetan
Hoditeriaren ezaugarriak eta motak: hodi zurrunak eta malguak, kanalak, erretiluak eta
euskarriak, besteak beste.
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Hoditeriaren prestaketa eta mekanizazioa. Hoditeria eta hodiak muntatzeko teknikak.
3.- Kableatua hedatzea
Kableatua instalatzeko gomendioak.
Telekomunikazio-instalazioetan erabiltzen den kableatuaren planoak.
Eraikinen ohiko elementuak.
Eroaleak zabaltzeko teknikak.
Eroaleen identifikazioa eta etiketak.
4.- Ahotsa eta datuak transmititzeko elementu eta sistemak instalatzea
Finkapenen ezaugarriak eta motak. Muntaia-teknikak.
Telekomunikazio-instalazioen sistema eta elementuak muntatzea
Erremintak. Tipologia eta erabilera.
Telekomunikazioko instalazioetako sistemak instalatu eta finkatzea.
Finkatzeko teknikak: armairuetan, kanpoan.
Eroaleak konektatzeko teknikak.
Hartuneak eta adabaki-panelak konektatzea.
5.- Sare lokalen oinarrizko konfigurazioa
Sare lokalen topologia.
Ezaugarriak. Abantailak eta desabantailak. Motak. Sarearen elementuak.
Sare lokal baten elementu eta espazio fisikoak identifikatzea.
Komunikazioetako gelak eta armairuak. Oinarrizko ezaugarri elektrikoak.
Konektoreak eta sare-hartuneak.
Sareak elkarrekin konektatzeko gailuak.
Sare lokaletan sistemak elkarri konektatzea: sare kableaturako moldagailuak.
Hari gabeko sareetarako moldagailuak.
Hari gabeko sareak elkarrekin konektatzeko gailuak.
Sare kableatu eta hari gabekoen interkonexio-gailuen oinarrizko konfigurazioa.
5.- Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzea
Segurtasun-arauak. Segurtasuneko bitartekoak eta sistemak.
Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzea.
Arriskuak identifikatzea.
Laneko arriskuen prebentzioari buruzko neurriak zehaztea.
Muntatze-prozesuetan laneko arriskuei aurrea hartzea.
Norbera babesteko ekipamenduak.
Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzea.
Ingurumen-babesari buruzko araudia betetzea.
Lanbide-modulua: Informatikako sistemak eta osagaiak muntatzea eta mantentzea
Kodea: 3029
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 231 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Mikroinformatika-sistemen muntaketa eta mantentze-lanak egiteko osagai eta tresnak hautatu
eta deskribatzen ditu, eta instalazioan dituzten funtzio eta aplikazioarekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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ditu.

a) Sistemen muntaketan erabilitako elementu elektriko eta elektronikoen ezaugarriak deskribatu

b) Osagai elektriko eta elektronikoak segurtasunez eskuztatzeko lanak eta aurretiko egiaztapenak
deskribatu ditu.
c) Sistema elektronikoak segurtasunez eskuztatzeko behar diren gailuak eta tresnak identifikatu
ditu.
d) Mikroinformatika-sistema baten hardwareko osagaiak muntatu, ordeztu edo konektatzeko
behar diren tresnak hautatu ditu.
e) Hardwareko osagaiak identifikatu ditu, funtzioaren arabera, mikroinformatika-ekipamendu
baten mihiztaduran eta mantentze-lanetan.
f) Mikroinformatika-ekipamendu baten muntaketa eta mantentze-lanetan erabili diren barneko
zein kanpoko hardwareko osagaien ezaugarri teknikoak deskribatu ditu.
g) Bloke funtzionalak kokatu ditu mikroinformatika-sistemetan erabilitako plaka nagusietan.
h) Ataka motak, barneko zirrituak eta konexio-kableak (datu-kableak eta kable elektrikoak,
besteak beste) identifikatu ditu mikroinformatika-ekipamendu batean.
i) Jasotako jarraibideen arabera jardun du.
2.- Mikroinformatika-ekipamendu baten hardwareko osagaiak mihiztatzen du, gidak eta argibideak
interpretatuta eta muntatzeko teknikak aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Osagai bakoitza egiaztatu du erabili baino lehen, ezarritako segurtasun-arauekin bat.
b) Mikroinformatika-sistema baten hardwareko osagaiak integratu edo mihiztatu, ordeztu eta
konektatzeko prozedurei lotutako jarraibide gidak interpretatu ditu.
c) Mikroprozesadoreak konektatzeko zokaloak eta disipadoreak, besteak beste, ezagutu ditu
hainbat plaka nagusitan.
d) Barneko hardwareko osagaiak (memoria, prozesadorea, txartel grafikoa eta pila, besteak
beste) mihiztatu ditu mikroinformatika-sistemaren plaka nagusian.
e) Gailuak eta txartelak dagokien erreten edo zirrituan finkatu ditu, horiek instalatzeko gida
zehatzen arabera.
f) Konexio-kableak behar dituzten barneko hardwareko osagaiak (disko gogorra, DVDa eta CDROMa, besteak beste) behar bezala konektatu ditu mikroinformatika-sisteman integratzeko.
3.- Postu bakarreko sistema eragileak instalatzen ditu; prozesuaren faseak identifikatzen ditu, eta
faseak instalazioaren funtzionaltasunarekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazioa edo eguneraketa gauzatzeko jarraitu beharreko pausoak deskribatu ditu.
b) Sistema eragilea kargatzeko prozesuan akatsik eza egiaztatu du.
c) Direktorioen egiturarako eta baimenen kudeaketarako kontrol tresnak erabili ditu.
d) Sistema eragilearen eguneraketak eta adabakiak instalatu ditu jasotako jarraibideekin bat.
e) Datuen segurtasun-kopiak egin ditu.
f) Ekipamendu mikroinfomatikoa abiaraztean izandako akatsak idatzi ditu.
g) Mikroinformatika-sistemetan diskoak erreplikatzeko (“klonazioa”) eta partizioak egiteko
funtzioak deskribatu ditu.
h) Diskoen edo partizioen irudiak instalatzeko software tresnak erabili ditu, eta tresna horiek
aplikatzeko murrizketak adierazi ditu.
i) Instalatutako irudiaren funtzionaltasuna egiaztatu du, egindako "klonazio" mota kontuan
hartuta.
4.- Instalatutako sistemen, euskarrien eta periferikoen funtzionaltasuna egiaztatzen du, eta eskuhartzeak lortu beharreko emaitzekin erlazionatzen ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Testatze-prozedura egokia aplikatu dio hardwareko osagai eta periferiko bakoitzari.
b) Mikroinformatika-tresneriak pizte prozedura eta POSTa (Power On Self Test) egiten dituela
egiaztatu du, eta, hala bada, arazoen jatorria identifikatu du.
c) Informazioa biltzeko euskarrien funtzionaltasuna egiaztatu du.
d) Funtzionaltasuna egiaztatu du mikroinformatika-ekipamenduaren osagaien eta periferikoen
arteko konexioan.
e) Konfigurazio, testatze- eta egiaztapen-tresnak erabili ditu sistemaren funtzionamendua
egiaztatzeko.
f) Erabilera-gida eta -tresnak erabili ditu euskarrien eta euskarrietako informazioaren egoera
egiaztatzeko.
g) Egiaztapen prozesuetako emaitzak eta gorabeherak erregistratu ditu.
5.- Sistema informatikoen, euskarrien eta periferikoen oinarrizko mantentze-lanak egiten ditu, eta
esku-hartzeak lortu beharreko emaitzekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Konektatutako periferikoek elikadura elektrikoa dutela egiaztatu du, adierazgailu argidunen
bidez, baita datu-konexioak ere.
b) Mikroinformatika-sistemen periferikoetan erabili beharreko kontsumigarriak deskribatu ditu.
c) Kontsumigarriak ordezteko gida tekniko zehaztuak erabili ditu.
d) Osagaien, euskarrien eta periferikoen ezaugarriak deskribatu ditu haien mantentze-lanekin
lotura duten alderdiak ezagutzeko.
e) Fabrikatzaileen gidak erabili ditu osagaiak, euskarriak eta periferikoak garbitzeko prozedurak
identifikatzeko.
f) Osagaiak, euskarriak eta periferikoak garbitu ditu fabrikatzaileak ezarritako xedapen teknikoak
errespetatuz eta haien funtzionaltasuna mantenduz.
g) Hondakinak eta bota beharreko elementuak behar bezala bildu ditu deuseztatu edo
birziklatzeko.
6.- Ekipamenduak, periferikoak eta kontsumigarriak biltegiratzen ditu, eta haiek kontserbatu eta
etiketatzeko baldintzak deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mikroinformatika-sistema baten osagaiak eta periferikoak eskuztatu, garraiatu eta
biltegiratzeko baldintzak deskribatu ditu.
b) Gailu, periferiko eta kontsumigarri bakoitza garraiatu eta biltegiratzeko erabiltzen diren
enbalaje motak identifikatu ditu.
c) Etiketatzeko behar diren tresnak erabili ditu sistemak, periferikoak eta kontsumigarriak
enbalatu eta biltegiratu baino lehen.
d) Garraiatu beharreko elementuetarako egokiak diren bitarteko lagungarriak erabili ditu.
e) Elementuak eta ekipamenduak maneiatu eta garraiatzean segurtasun-arauak aplikatu ditu.
f) Jasotako osagaiak entrega albaranarekin bat datozela eta egoera onean daudela egiaztatu du.
g) Egindako lanak erregistratu ditu ezarritako formatuekin bat.
h) Bota beharreko elementuak bildu ditu deuseztatu edo birziklatzeko.
B) Edukiak:
1.- Osagaiak eta tresnak hautatzea
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Hainbat kontzeptu: intentsitatea, potentzial-diferentzia (tentsioa), erresistentzia; Ohm-en legea;
korronte zuzena eta korronte alternoa; magnitude elektrikoak; magnitude elektrikoak neurtzeko
gailuak.
Oinarrizko magnitudeen arteko erlazioak.
Oinarrizko elementuak: pilak eta bateriak, sakagailuak, etengailuak, elikatze-unitateak,
erresistentziak, kondentsadoreak, diodoak, transistoreak eta LEDak, besteak beste.
Osagai eta periferiko informatikoak muntatzeko prozeduretan erabiltzen diren erremintak.
Informatika-sistema baten unitate funtzionalak.
Mikroinformatika-sistemen osagaiak: karkasa motak, elikatze-unitateak, haizagailuak eta berodisipadoreak.
Txartel nagusia. Mikroprozesadoreak, zokaloak eta motak. Mikroprozesadoreak, zokaloak eta
motak. RAM memoriak, ezaugarriak eta formatuak. Memorien lotura.
Busak eta datu-konektoreak.
Kableak eta potentzia-konektoreak.
Zokaloak eta hedatze-erretenak.
Hedatze-txartelak, ezaugarriak.
Hedatze-txartel motak: grafikoa, soinua, sarea, besteak beste.
Osagaiak karkasetan finkatzeko elementuak eta horien motak.
Datuak biltzeko gailuak: disko gogorrak, ezaugarriak eta motak. Irakurgailu/grabagailu optikoak
eta magneto-optikoak, ezaugarriak eta motak. Disko gogorren mekanika.
Bestelako osagaiak.
Atakak: paraleloa, seriekoa, USB (Universal Serial Bus), "Firewire" (IEEE 1394), besteak beste.
Haririk gabeko konektoreak: ataka infragorria (IrDA estandarra), irrati-frekuentzia (“Bluetooth” eta
“ZigBee” estandarrak), besteak beste.
Erreminta eta osagai elektrikoak eta elektronikoak erabiltzeko segurtasuna.
Segurtasun elektrikoa: arrisku elektrikoei aurrea hartzeko neurriak; deskarga elektrikoak
eragindako kalteak.
2.- Mikroinformatika-Ekipo baten hardwareko osagaiak mihiztatzea
Fabrikatzailearen eskuliburuak.
Elementuak plaka nagusian banatzeko modua interpretatzea.
Mikroinformatikako osagaiak karkasan eta plaka nagusian instalatzeko eta finkatzeko prozedurak.
Oinarrizko periferikoak: monitorea, teklatua, sagua eta inprimagailuak.
Beste periferiko batzuk: bozgorailuak, mikrofonoa, eskanerra, multimedia-gailuak, besteak beste.
Mikroinformatika-osagaiak eta osagai periferikoak muntatzeko, ordezteko eta konektatzeko
teknikak Muntatzeko gidak.
Mikroinformatikako osagai eta periferikoak muntatzeko, ordezteko eta konektatzeko eragiketetako
segurtasuna
3.- Sistema eragileak instalatzea
Sistema informatiko baten oinarrizko softwarea.
Sistema eragilearen funtzioak. Sistema eragileen elementuak.
Sistema eragilea erabiltzea.
Egungo sistema eragileak.
Eragiketak fitxategi-sistema, direktorio eta baimenekin.
Mikroinformatika-sistemetan partizioak eta disko gogorrak fisikoki erreplikatzeko metodoak
Erreplikazio-prozesuaren funtzionaltasuna eta helburuak.
Erreplikazio-prozesuko segurtasuna eta prebentzioa.
Disko-partizioak: partizio motak eta horiek kudeatzeko tresnak.
Sistemen irudiak eta erreplikak sortzeko eta ezartzeko tresnak: informazio-jatorriak; sistemen
irudiak eta erreplikak ezartzeko prozedurak; sistemen irudiak eta erreplikak egiaztatzeko prozedurak.
4.- Sistemen funtzionaltasuna
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Mikroinformatika-sistemak egiaztatzeko eta testeatzeko teknikak.
Testeatzeko eta egiaztatzeko softwarea.
Mikroinformatika-sistemak egiaztatzeko eta diagnostikatzeko tresnak.
POST (Power-On Self Test) prozedurak.
Informazio-euskarriak optimizatzeko tresnak.
Mikroinformatika-sisteman gailu periferikoak konektatzea.
5.- Ekipoaren eta periferikoen oinarrizko mantentze-lana
Mikroinformatika-sistemen mantentze-lanetako teknika lagungarriak: aldizkako mantentze-lan
prebentiboa.
Biltegiratzeko unitateen eta informazio-euskarrien mantentze-lana.
Euskarriak eta periferikoak garbitzeko teknikak.
Elementu kontsumigarriak.
Elementu kontsumigarriak kontserbatzeko eta birziklatzeko neurriak.
Elementu kontsumigarriak ordezkatzeko prozedurak.
Elementu kontsumigarriak manipulatzeko eta ordezteko prozeduren segurtasuna.
6.- Ekipoak, periferikoak eta kontsumigarriak biltegiratzea
Sistema eta osagai informatikoak etiketatu, enbalatu, biltegiratu eta lekualdatzeko teknikak
Etiketatzeko prozedura eta tresnak.
Mikroinformatika-sistema baten osagai eta periferikoen enbalajea.
Mikroinformatika-sistema baten osagai eta periferikoak biltegiratu, katalogatu eta kontserbatzeko
arauak.
Mikroinformatika-sistemak lekualdatzean kontuan hartu beharreko neurriak.
Laneko arriskuen prebentzio arauak produktuak garraiatu eta biltegiratzean.
Hondakin informatikoak tratatu, birziklatu eta deuseztatzea.
Lanbide-modulua: Konfiguratzeko eta ustiatzeko eragiketa osagarriak
Kodea: 3030
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 165 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Ekipamendu informatikoak konfiguratzen ditu erabiltzaile bakarreko ingurunean funtziona
dezaten, eta instalazioaren funtzionaltasuna identifikatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazioaren oinarrizko parametroak konfiguratu ditu.
b) Ingurune pertsonalaren konfigurazioan hobespenak aplikatu ditu.
c) Erabiltzaile-interfazearen elementuak erabili ditu lan-ingurunea prestatzeko.
d) Atributuak eta baimenak ezagutu ditu fitxategi- eta direktorio-sisteman.
e) Fitxategi-sistema eta periferikoak maneiatzeko funtzionaltasunak identifikatu ditu.
f) Sistema eragilearen tresnak erabili ditu datuak biltzeko euskarriak arakatzeko.
g) Oinarrizko babes-eragiketak egin ditu (birusen kontrako programa instalatu eta babeskopiak
egin, besteak beste).
2.- Ekipamendu informatikoak konfiguratzen ditu sare-ingurune batean funtziona dezaten, eta
erabiltzailearen baimenak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ingurune pertsonalaren konfigurazioan hobespenak aplikatu ditu.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

Erabiltzaile-kontuak konfiguratu eta kudeatu ditu.
Zerbitzariaren eta bezeroaren ekipamenduen arteko konektagarritasuna egiaztatu du.
Baliabidea konpartitzeko zerbitzuak erabili ditu.
Konpartituko diren sistemaren baliabideei baimenak esleitu dizkie.
Konpartitutako baliabideak atzitu ditu.
Oinarrizko segurtasun-arauak aplikatu ditu konpartitutako baliabideen gainean.

3.- Bulegotika-pakete bateko aplikazioak erabiltzen ditu eta haien aplikazioekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu-prozesadore baten funtzioak eta ezaugarriak azaldu ditu, eta landu beharreko
dokumentu motekin erlazionatu ditu.
b) Testu-prozesadorearen tresnak erabilita, dokumentuak sortzeko, aldatzeko eta manipulatzeko
prozedurak deskribatu ditu.
c) Testu bati formatua eman dio, bere itxura hobetuz, eta hainbat letra eta lerrokadura mota
erabili ditu.
d) Egindako dokumentuak gorde eta inprimatzeko funtzioak erabili ditu.
e) Kalkulu orrien eta datu baseen bulegotika-aplikazioak erabiltzeko oinarrizko lanak egin ditu
aurretik landutako dokumentuetan.
f) Aurkezpenak egiteko aplikazio baten oinarrizko funtzioak identifikatu ditu.
g) Multimedia aurkezpenak egin ditu, eta konposizio eta diseinuko oinarrizko arauak aplikatu ditu.
4.- Interneten eskura dauden utilitateak erabili eta konfiguratzen ditu, eta haien funtzionaltasun
eta ezaugarriak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Web orrietan nabigatzeko tresnak erabili ditu, eta Interneten egitura ezagutu du.
b) Nabigatzailea pertsonalizatu du, eta ezarritako beharretara egokitu du.
c) Informazioa transferitu du, eta fitxategiak deskargatu, bidali eta biltegiratzeko Interneten
dauden baliabideak erabili ditu.
d) Segurtasuneko bitarteko eta prozedurak identifikatu ditu web orrietan sartzean, eta izan litezke
arrisku eta iruzurrak deskribatu ditu.
e) Posta elektronikoko tresnek eskaintzen dituzten funtzionaltasunak deskribatu ditu.
f) Posta kontu bat sortu du, zerbitzu hori ematen duen web zerbitzari baten bidez.
g) Interneten eskura dauden bestelako zerbitzuak erabili ditu (foroa, bat-bateko mezularitza, p2p
sareak eta bideokonferentzia, besteak beste).
h) Aplikazioen oinarrizko aukerak konfiguratu ditu.
B) Edukiak:
1.- Ekipo informatikoak konfiguratzea erabiltzaile bakarreko ingurune batean funtziona dezaten
Gaur egungo sistema eragileak: sistema eragilearen betekizun teknikoak.
Sistema eragile baten oinarrizko ezaugarri eta funtzioak.
Erabiltzailearen interfaze grafikoa, mahaigaina.
Oinarrizko lanak egitea sistema eragileetan: sistemaren baliabideak.
Direktorio-zuhaitzaren egitura.
Fitxategi-sistema kudeatzea.
Fitxategi-sistemak, direktorioa, atributuak eta baimenak.
Fitxategiekin lan egitea: izena eta luzapena, komodinak, atributuak, motak.
Ohiko eragiketak direktorioekin.
Fitxategiak eta karpetak kudeatzea: arakatzeko eta bilatzeko oinarrizko funtzioak.
Sistema abiaraztea eta geldiaraztea. Saioak. Mahaigainaren hobespenak konfiguratzea.
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Administrazioa: erabiltzaileen profilak kudeatzea. Pasahitzak. Baliabideak partekatzea.
Periferikoak erabiltzea. Periferikoak konfiguratzea.
2.- Ekipo informatikoak konfiguratzea sare-ingurune batean funtziona dezaten
Erabiltzaileak eta taldeak kudeatzea: Kontuak eta taldeak.
Erabiltzaile-profil motak.
Sistemako erabiltzaile eta talde lehenetsiak eta bereziak.
Sareko baliabide konpartituen kudeaketa: baimenak eta eskubideak.
Fitxategiak eta direktorioak sarearen bitartez partekatzea.
Baliabide partekatuaren baimenak konfiguratzea.
Sarean partekatutako inprimagailuak konfiguratzea.
Baliabide konpartituak eskuratzea.
Sarearekin eta tresneriarekin hari gabe konektatzen diren gailuak.
3.- Bulegotika-pakete bateko aplikazioak erabiltzea
Testu-prozesadore baten funtzionaltasunak eta erabilera.
Dokumentuei formatua aplikatzea.
Letren formatuak: lodia, etzana eta azpimarratua.
Letra-tipoen neurriak eta motak.
Zenbakitzea, buletak, tabulazioak eta paragrafoak lerrokatzea, besteak beste.
Dokumentuetan objektu grafikoak txertatzea.
Orriaren konfigurazioa.
Zuzentzaile ortografikoa.
Bulegotikako beste aplikazio batzuen funtzionaltasunak eta erabilera (kalkulu orria, datu basea
eta aurkezpenak, besteak beste).
Software librea. Software libreko bulegotika-aplikazioak maneiatzea.
Aplikazioak "hodeian" maneiatzea.
Informazioa elkartrukatzeko tresnak.
4.- Interneteko aplikazioak erabiltzea
Interneten ezaugarriak eta erabilerak.
Webean nabigatzea: nabigatzailearen deskribapena, konfigurazioa eta funtzionamendua.
Bilatzaileak: ezaugarriak eta erabilerak.
Posta elektronikoa: funtzionamendua eta motak.
Berehalako mezularitza: motak eta ezaugarriak.
Bideokonferentzia: ezaugarriak.
Foroak: motak eta ezaugarriak.
“Hodeian” biltegiratzea.
Internet zerbitzuen tresnak eta erabilerak: p2p zerbitzuak.
Lanbide-modulua: Merkataritza-prozesuaren administrazio-kudeaketa
Kodea: E510
Kurtsoa: 2
Iraupena: 120 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Merkataritza-komunikazioko prozesuak egiten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Merkataritza- eta fakturazio-sail bateko oinarrizko funtzioak deskribatu ditu.
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b) Merkataritza-komunikazioko prozedurak identifikatu ditu salerosketa-eragiketetan.
c) Merkataritza-komunikazioko kanalak deskribatu ditu, baita haietariko bakoitzaren abantaila eta
desabantailak ere.
d) Saltzeko eta bezeroari arreta emateko prozesu baten faseak identifikatu ditu.
e) Produktu edo zerbitzuak erosterakoan bezeroak izan ohi dituen motibazio motak identifikatu
ditu.
f) Informazioa argi eta zehazki transmititu du, zuzenean, telefono bidez edo bide telematikoak
erabiliz.
g) Bezeroaren tipologia eta bezeroak erosteko dituen beharrizanak identifikatu ditu, eta
horretarako egokiak diren galderak egin ditu, bezeroak kudeatzeko tresna informatikoen bidez.
h) Produktuaren edo zerbitzuaren ezaugarriak deskribatu ditu, abantailak eta desabantailak
argudiatu ditu eta bezeroaren beharrizanetara egokitu du.
2.- Salerosketa-eragiketekin lotutako oinarrizko dokumentuak egiten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Salerosketa-eragiketen oinarrizko dokumentuak deskribatu ditu.
b) Aplikatu behar diren merkataritza- eta zerga-arloko arauen oinarrizko ezaugarriak identifikatu

c) Hainbat kontzeptu ezagutzen eta maneiatzen duela erakutsi du, adibidez “merkataritzainteresa”, “deskontua”, “marjina”, “produktuaren kostuaren prezioa”, “erosketako prezioa”, “salmentako
prezioa”, BEZaren ehunekoa”, “artesariak” eta “komisioak”.
d) Salmentako azken prezioa kalkulatzeko metodoak identifikatu ditu.
e) Salmentako azken prezioa kalkulatu du emandako marjinen arabera.
f) Albaranak egin ditu, eta horretarako, aplikazio informatiko baten bidez kopuruak, kontzeptuak
eta zenbatekoak txertatu ditu.
g) Erosketaren edo salmentaren unitate-prezioaren edo prezio osoaren zenbateko osoa kalkulatu
du.
h) Fakturak egin ditu, kontuan hartuta deskontuak, BEZ tasa eta ordaintzeko edo kobratzeko
sistema.
i) Bezeroak leial bihurtzeko oinarrizko teknika eta bitartekoak deskribatu ditu.
j) Bezeroaren kexa edo erreklamazioa jaso eta izapidetu du, alegiazko kasu batean.
3.- Izakinak kontrolatzeko metodoak aplikatzen ditu
Ebaluazio-irizpideak:
a) Merkataritza-enpresetan ohikoak diren izakin mota desberdinak identifikatu ditu.
b) Produktuen arabera enbalaje eta ontzi motak bereizi ditu.
c) Izakinak jasotzearekin, biltegiratzearekin, horien barne-banaketa egitearekin eta bidaltzearekin
erlazionatutako administrazio-prozedurak deskribatu ditu.
d) Izakinak kontrolatzeko adierazitako metodoa aplikatu du, salerosketako kasu praktiko batean.
e) Izakinen saldoaren zenbatekoa kalkulatu du, eta horretarako kontuan hartu ditu produktuaren
kostua, BEZa, merkataritza-marjinak eta beste gastu batzuk, bere erantzukizun-mailaren barruan.
4.- Merkataritza-kudeaketako, biltegiko eta fakturazioko aplikazio informatikoak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Altak, bajak eta aldaketak erregistratu ditu bezeroen, hornitzaileen eta produktuen artxiboetan.
b) Egindako erosketak eta fakturak erregistratu ditu.
c) Bezeroei, produktuei eta bestelakoei buruz emandako informazioa identifikatu du.
d) Formulario sinpleak lortu ditu, bezeroen informazioarekin eta salmenta-txostenekin.
e) Aplikazio informatikoan sartutako informazioaren segurtasun-kopiak egin ditu, jasotako
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jarraibideen arabera.
f) Parametroko fitxategiak definitu ditu -stock optimoa, stock minimoa, beste batzuk-,
aplikazioaren bitartez.
g) Izakinen mugimenduei eta inbentarioa lortzeari buruzko erregistroa egin du.
B) Edukiak:
1.- Salmenta-prozesuetako merkataritza-komunikazioa
Salmenta-prozesua: erosketaren eta salmentaren oinarrizko alderdiak.
Salmentan komunikazioa identifikatzea: faseak eta arazoak.
Merkataritzan argudioak ematea eta eragozpenak tratatzea.
Telefono eta katalogo bidezko salmenta, telesalmenta, internet bidezko salmenta.
2.- Salerosketako administrazio-prozedurak
Merkataritza-kalkulua erosketako eta salmentako eragiketetan: kostuaren prezioa, garraioak,
enbalajeak, ontziak, artesariak, BEZa, merkataritzako deskontua, salmentako prezioa.
Salerosketako eragiketetan administrazio-agiriak egin eta betetzea: aurrekontua. Eskariproposamena. Albaranak edo entrega-orriak. Fakturak. Garraio-gutuna.
Oinarrizko merkataritza-legeria.
BEZaren legea: BEZaren kontzeptua eta araubideak, zerga-tasak.
BEZaren likidazio-ereduak betetzea.
Bezeroen jarraipena kudeatzea: salmenta-ondoko prozedurak, bitartekoak eta izapideak.
Kexak eta erreklamazioak. Kontzeptua eta ezaugarriak.
3.- Stockak eta inbentarioak biltegiratzea eta kudeatzea
Produktuen biltegiratzea antolatzeko prozedurak.
Biltegiratze-sistemak.
Enbalatzea, ontziratzea eta etiketatzea.
Izakinen txandaketaren eta kokalekuaren azterketa.
Izakinak kudeatzeko sistemak: arrunta eta informatikoa.
Biltegiratutako produktuen galeren eta zaharkitzearen tratamendua.
Kalitate-kontrola.
4.- Salerosketako eragiketak kudeaketako aplikazio informatikoen bidez egitea
Bezeroekiko harremanak kudeatzeko aplikazioak.
Bezeroen, hornitzaileen, salmenta-agenteen, bestelakoen fitxategiak eguneratzea. Bilaketak.
Leialtasuna lortzeko ekintzak. Zerikusia duten txostenak lortzea.
Fakturazioko aplikazio informatikoak: aurrekontuak, eskariak, albaranak, fakturak sortzea.
Kontabilitateko aplikazioak dituzten loturak.
Zerikusia duten txostenak lortzea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak I.
Kodea: 3009.
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problema errazak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna
eta autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.

2016/3546 (1178/412)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi errazak proposatu ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik bildutako
zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesiak aztertu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats eman dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta frogen bidez defendatu du bere jarrera
hori.
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta gatazkak konpontzeko trebetasunak badituela
azaldu du.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Gidoi bati jarraikiz, ikerketa eta laborategiko praktika errazak egiten ditu; horretarako, hainbat
teknika aplikatzen ditu, materiala behar bezala erabili, magnitude egokiak neurtu eta emaitzak
interpretatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko oinarrizko materialaren zerrenda egin du, izan ditzakeen aplikazioak ere jasota.
b) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
c) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitatetan adierazi.
d) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
e) Egin behar duen teknika esperimental bakoitzean, kontuan izan ditu higiene- eta segurtasunbaldintzak.
f) Lan esperimentalean segurtasunaren oinarrizko arauak onartu eta bete ditu, eta erabili dituen
tresnak eta materiala zaindu ditu.
g) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
h) Hipotesiak aztertu ditu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
i) Metodo eta prozedura esperimental erraz eta askotarikoak planifikatu ditu hipotesia
gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
j) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
k) Antolatu eta interpretatu egin ditu datu esperimentalak, hainbat baliabideren laguntzarekin.
l) Azalpen arrazoituak eman ditu, hipotesia berresteko edo gezurtatzeko asmoz.
m) Ikerketaren emaitzen berri eman du, eta txostenak egin ditu hainbat baliabide eta euskarri
analogiko eta/edo digital baliatuta.
n) Lan zientifikoa antolatu du, ordenari eta zehaztasunari eutsita.
ñ) Informazioa hainbat formatutan bilatu, kontsultatu eta erabili du.
o) Egoki erabili du hiztegi zientifikoa.
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3.- Materiak naturan izaten dituen forma guztiak aintzat hartuta, materiaren funtsezko
propietateak identifikatzen eta deskribatzen ditu, magnitude fisikoak eta oinarrizko unitateak sistema
metriko hamartarrean erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren propietateak deskribatu ditu.
b) Luzeraren, masaren eta edukieraren unitate-aldaketak egin ditu.
c) Bolumenaren eta edukieraren unitateen arteko baliokidetasuna identifikatu du.
d) Eguneroko egoeretan neurketak egin ditu, eta notazio zientifikoaren bitartez adierazi du
emaitza, Nazioarteko Sistemako unitateetan.
e) Materiaren propietate orokorrak eta propietate bereziak bereizi ditu, eta propietate berezien
bitartez substantziak identifikatu ditu.
f) Materiak izan ditzakeen agregazio-egoerak identifikatu ditu.
g) Materiaren egoera-aldaketak identifikatu eta izendatu ditu.
h) Eredu zinetiko-molekularra erabili du egoera-aldaketak azaltzeko.
i) Substantzia baten agregazio-egoerak zeintzuk diren bereizi du, fusio- eta irakite-tenperatura
jakinda.
j) Irakitearen eta lurrunketaren arteko aldeak zehaztu ditu, adibide errazen bitartez.
4.- Nahaste sinpleen osagaiak bereizteko metodo egokiena erabiltzen du, nahastearen oinarrian
dagoen prozesu fisiko edo kimikoarekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adibide errazen bitartez, sistema material homogeneoak eta heterogeneoak identifikatu ditu.
b) Substantzia puruak eta nahasteak zer diren identifikatu eta deskribatu du.
c) Substantzia puruen eta nahasteen arteko desberdintasun nagusiak zeintzuk diren adierazi du.
d) Prozesu fisikoak eta kimikoak bereizi ditu.
e) Substantzien zerrenda batetik, nahasteak, substantzia sinpleak eta konposatuak hautatu ditu.
f) Nahasteak bereizteko metodo errazak aplikatu ditu modu praktikoan.
g) Lanbideekin lotura duten materialen oinarrizko ezaugarri orokorrak deskribatu ditu, IKTak
erabilita.
h) Talde-lanaren aldeko jarrera agertu du.
5.- Ohartzen da energia dagoela prozesu naturaletan, eta bizitza errealeko fenomeno errazak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketak egiteko ahalmenarekin lotu du energiaren kontzeptua.
b) Energiaren esku-hartze agerikoa duten eguneroko bizitzako egoerak identifikatu ditu.
c) Organismoari eta bizitzari eustearekin lotutako prozesuen artetik, energiak egiteko
garrantzitsua betetzen duen prozesuak deskribatu ditu.
d) Energia magnitudetzat definitu du, eta badaki energia neurtzeko zer unitate erabiltzen diren.
e) Energiaren unitate-aldaketak aplikatu ditu.
f) Beroa eta tenperatura bereizi ditu.
g) Eguneroko fenomenoetan agerian geratzen diren energia motak identifikatu ditu.
h) Energiaren kontserbazioa azaldu du, hainbat sistematan.
i) Askotariko energia-iturriak azaldu ditu.
j) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen taldeak finkatu ditu.
k) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen abantailak eta eragozpenak (lortzeko modua,
garraioa, erabilera) azaldu ditu, IKTak erabilita.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko energia-iturriak zeintzuk diren aztertu du, eta lanbide-profilarekin
lotura dutenak aipatu ditu.
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6.- Osasuna eta gaixotasuna bereizten ditu, eta osasunarekin lotutako arrisku-egoerak
identifikatzen; horretarako, giza gorputzari buruzko jakintza baliatzen du, eta gure bizimoduaren
ohiturak gaixotasun ohikoenekin lotzen, gaixotasun horien aurkako oinarrizko defentsa-printzipioak
aipatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsonentzako osasun- eta gaixotasun-egoerak identifikatu ditu.
b) Herritarren gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso ohikoenak identifikatu eta sailkatu ditu, eta
gaixotasun horien kausak, agente eragileak, prebentzioa eta tratamenduak aipatu ditu.
c) Immunitate-sistemaren oinarrizko funtzionamendua azaldu du, eta txertatzea gaixotasunen
prebentziorako ekarpen biomedikoa dela balioetsi du.
d) Aintzat hartu du txertatze-kanpainak garrantzitsuak direla gaixotasun infekziosoen
prebentzioan.
e) Zer organo mota ematen diren deskribatu du, bai eta transplanteetan izaten diren arazoak ere.
f) Higiene pertsonaleko, zaintzako eta atseden hartzeko oinarrizko ohiturak egokiak direla onartu
eta justifikatu du.
g) Dagokion lanbide-ingurune hurbilenekoarekin lotutako osasunarekiko arrisku-egoerak
identifikatu ditu.
h) Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren oinarrizko funtzionamendua nolakoa den eta zer
aukerak eskaintzen dituen ikertu du Internet bidez.
7.- Jabetzen da garrantzitsua dela prebentzio-ohiturak eta bizimodu osasungarriko ohiturak
hartzea, nutrizioan inplikatuta dauden gailu eta sistemei dagokienez; oinarrizko egitura anatomikoak
dagozkien funtzioekin lotzen ditu, eta eremu pertsonaleko eta sozialeko egoera praktikoak ikertzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta gailuen oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu
ditu grafiko eta eskema analogiko eta digitaletan.
b) Nutrizio-sistemen eta -gailuen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
ohikoenak identifikatu ditu.
d) Ikasgelan, laborategian eta Interneten ikerketak egin ditu elikagaietan dauden mantenugaiei
buruz eta elikadura orekatu eta osasungarria izateak duen garrantziari buruz.
e) Bere jakintza aplikatu du, dieta pertsonalak egiteko, eta ongizatea lortzearekin eta nutrizioohitura osasungarriak hartzearekin lotutako ondorioak atera ditu.
8.- Badaki zeinen garrantzitsua den ohitura eta bizimodu osasungarriak izatea gizakien harreman
eta ugalketako prozesuei begira, eta, horretarako, giza anatomiaren eta funtzionamenduaren
oinarrizko alderdiak zeintzuk diren ikasteaz gain, egoera praktikoak aztertzen ditu, ingurune hurbilean
kokatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza ugalketa- eta nerbio-sistemaren oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu ditu grafiko eta
eskema analogiko eta digitaletan.
b) Erlazio- eta ugalketa-sistemen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Substantzia adiktiboek eta, bereziki, nerabezaroan arrisku handienekoak direnek (tabakoa,
alkohola, kanabisa...) gorputzean eragiten dituzten efektu nagusiak zeintzuk diren ikertu du
laborategian, ikasgelan eta Internet bidez; jabetu da zeintzuk diren osasun-arriskua dakarten egoerak
eta jokabideak, eta konturatu da substantzia horiek kontsumitzea arriskutsua dela.
d) Higienezko eta sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitzeko ohiturak identifikatu ditu, eta
norberaren ongizatea zein osasun kolektiboa sustatzeko ondorioak atera ditu.

2016/3546 (1178/415)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

e) Metodo antikontzeptiboak alderatu ditu, eta aintzat hartu du zeinen garrantzitsuak diren sexutransmisioko gaixotasunen prebentzioan.
f) Norberaren eta ingurukoen sexualitatea onartu du, eta sexu-nortasun guztiak errespetatu.
g) Lagundutako ugalketa-tekniken eta in vitro ernalketaren bitartez gizarteari eragindako onurak
argudiatu ditu.
9.- Hainbat zenbaki mota dituzten askotariko problemak ebazten ditu, eta, kalkulatzeko modu
egokiena aplikatzeaz gain, emaitza testuingurura egokitzen ote den balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili dituen zenbaki motak identifikatu ditu.
b) Kalkuluak ongi egin ditu, buruz edo algoritmo bidez, arkatzez eta kalkulagailua (fisikoa edo
informatikoa) erabilita.
c) Berretzaile natural eta osoa duten berreturak egin ditu, eta dagozkion propietateak erabili ditu.
d) Notazio zientifikoa erabili du, eta zenbaki oso handi edo oso txikiekin kalkuluak egin ditu.
e) Zenbakizko zuzenaren gainean irudikatu ditu zenbaki errealak.
f) Proportzioa adierazpen matematikotzat identifikatu du.
g) Magnitudeak alderatu ditu, eta haien proportzionaltasun mota ezarri du.
h) Hiruko erregela erabili du problemak ebazteko.
i) Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalak identifikatu ditu.
j) Interes bakuna eta konposatua aplikatu du eguneroko jardueretan.
k) Eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat problema ebatzi ditu.
l) Proportzionaltasun-problemak ebatzi ditu.
10.- Neurriei buruzko problemak ebatzi, dagozkion jakintzak baliatu eta lortutako emaitzak
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Neurketak egin ditu zuzenean.
b) Sistema metriko hamartarraren oinarrizko unitateak eta unitate eratorriak ezagutu eta erabili
c) Angeluak neurtzeari buruzko problema geometrikoak ebatzi ditu.
d) Denbora neurtzeari buruzko problemak ebatzi ditu.
e) Zeharkako metodoen bidez neurtzeko problemak ebatzi ditu.
f) Pitagorasen Teorema aplikatu du hainbat testuingurutan.
g) Irudi lauen azalera kalkulatu du, irudi horiek beste irudi sinpleago batzuetan deskonposatuta.
h) Gorputz sinpleen bolumenak kalkulatu ditu.

11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, adierazpen aljebraiko errazak erabiltzen ditu,
ebazpen-metodo egokienak aplikatu eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak.
b) Adierazpen aljebraiko errazak sinplifikatu ditu.
c) Lehen mailako ekuazio errazak ebatzi ditu.
d) Problemak ebatzi ditu hizkuntza aljebraikoaren bidez.
e) Emaitzak problemaren testuinguruan interpretatu ditu; prozesua azaldu du, eta koherentea ote
den balioetsi.
f) Software egokia baliatu du, kalkulu aljebraikoak egin ditu eta ekuazio errazak ebatzi ditu.
B) Edukiak:
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1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: Antolaketa. Materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko material errazak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko eta txostenak aurkezteko estrategia, jarraibide eta
irizpideak.
3.- Materiaren formak:
Materia. Materiaren ezaugarri orokorrak. Masa eta bolumena.
Gorputz baten masa eta bolumena neurtzea. Masaren eta edukieraren unitateak. Luzeraunitateak. Nazioarteko Unitate Sistema.
Materiaren ezaugarri bereziak.
Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Materiaren egoera-aldaketak.
Materiaren izaera korpuskularra. Eredu zinetiko-molekularra.
4.- Substantziak bereiztea
Sistema material homogeneoak eta heterogeneoak.
Sistema bereziki interesgarriak: uretako disoluzioak.
Substantziak bereizteko oinarrizko teknikak.
Substantzia puruen eta nahasketen arteko aldea.
Substantzia puruen sailkapena. Substantzia sinpleak eta konposatuak.
Lanbide-profilari lotutako materialak.
5.- Energia prozesu naturaletan
Energiaren adierazpenak naturan.
Energia eguneroko bizitzan.
Energia, beroa eta tenperatura. Unitateak.
Energia motak.
Energiaren transformazioa eta kontserbazioa.
Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak.
Energiaren erabilera eta kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan: lanbide-profilarekiko lotura.
6.- Osasuna eta gaixotasuna

2016/3546 (1178/417)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Osasuna eta gaixotasuna. Osasunaren alorreko faktore determinatzaileak. Gaixotasun
infekziosoak eta ez-infekziosoak.
Higienea eta gaixotasunen prebentzioa. Norberaren baitan eta laneko eremuetan ohitura
osasungarriak izatea zeinen garrantzitsua den balioestea.
Sistema immunitarioa. Txertoak. Zelulak, odola eta organoak transplantatzea eta ematea.
Norberaren eta besteren gorputza onartzea, mugak muga eta aukerak aukera.
Osakidetza Euskal Osasun Sistemari buruzko oinarriko ideiak.
7.- Giza nutrizioa
Nutrizio-prozesuan inplikatutako sistema eta gailuen oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren
ikuspegi orokorra.
Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
nagusiak.
Elikagaiak eta mantenugaiak. Dieta orekatua. Elikadura-portaeraren arazoak. Nutrizioarekin
lotutako higienea, prebentzioa eta bizimodu osasungarriak.
8.- Giza erlazioa eta ugalketa
Nerbio-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Drogak eta substantzia adiktiboak. Eragiten dituzten efektu nagusiak eta arazoak. Prebentzioa eta
eragina gizarte-ingurunean.
Giza ugalketa-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Osasuna eta higiene sexuala. Metodo antikontzeptiboak. Sexu-transmisiozko gaixotasunak.
Prebentzioa.
Giza sexu-erantzuna: afektibitatea, sentsibilitatea eta komunikazioa. Sexualitatearen eta
ugalketaren arteko aldea.
9.- Eragiketak zenbakiekin
Zenbaki motak ezagutzea eta bereiztea. Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea.
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketarako ohiko algoritmoak erabiltzea.
Eragiketen eta parentesiak erabiltzeko arauen hierarkia eta propietateak, zenbaki oso, hamartar
eta zatiki errazekin eginiko kalkulu idatzietan.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko,
tresna horiek erabiltzea komeni ote den erabakita, egin beharreko kalkuluen konplexutasunaren eta
emaitzetan behar den zehaztasun-mailaren arabera.
Problemak ebaztea, zenbaki oso, hamartar eta zatikiekin eragiketak egin behar direla.
Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalen egoera errealak
identifikatzea. Proportzionaltasunarekin lotutako arazoak.
Ehunekoak. Ehunekoen problemak.
10.- Neurria
Magnitudeak neurtzea. Neurri-unitateak. Neurtzeko tresnak.
Sistema metriko hamartarra (SMH)
Angeluak neurtzea.
Denbora neurtzea.
Gutxi gorabeherako neurriak. Neurrien estimazioa.
Errore-marjina.
Zeharkako neurketak. Pitagorasen teorema.
Figuren azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak.
11.- Hizkuntza aljebraikoa
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Ahozko hizkuntzako egoerak hizkuntza aljebraikora eramatea.
Adierazpen aljebraiko errazak dituzten eragiketak.
Ezezagun bat duten lehen mailako ekuazioak ebaztea.
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen bidez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea I.
Kodea: 3011.
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa interpretatzen du, bai eta paisaia
naturalarekin zer nolako lotura izan zuten ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen giza taldeek eta lehen gizarteek paisaia naturalean izandako eragina identifikatu du.
b) Historiaurreko giza taldeen kokapena, joan-etorriak eta ingurunerako egokitzapena azaldu ditu.
c) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa balioetsi du, bai eta paisaia
naturalekin zer nolako lotura izan zuten ere.
d) Antzinaroko gizarte garrantzitsuenetako zenbaiten oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteek Iberiar Penintsulan utzitako aztarna materialak
identifikatu ditu.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa osatzen duten elementuak aintzat hartu eta
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinaroko lehen zibilizazioek mendebaldeko zibilizazioari egindako ekarpen
garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
b) Lehen zibilizazio hiritarren bereizgarri garrantzitsuenak identifikatu ditu.
c) Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak balioetsi eta errespetatu ditu.
d) Geure kultura- eta natura-ondarearen aberastasuna eta aniztasuna balioetsi, errespetatu eta
gozatu du.
e) Ikasi du zer egin hura kontserbatzeko eta hobetzeko.
3.- Lehen industria-eraldaketak gertatu arteko Europako espazioa eratzeko prozesua
interpretatzen du, eta prozesu horren ezaugarri garrantzitsuenak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinako mundutik Erdi Aroko mundura igarotzeko prozesua aztertu du, bai eta Europako
espazioaren bilakaera ere.
b) Amerikan inperio kolonialak eratzeak kultura autoktonoetan eta europarrean izan zituen
ondorioak balioetsi ditu.
c) Aro Modernoko monarkia absolutuaren eredu politikoa eta gizarte-eredua identifikatu ditu.
d) Aztergai dugun aldian Europako biztanlerian izandako eraldaketen oinarrizko adierazle
demografikoak aztertu ditu.
e) Arte-estilo nagusietako artelanak identifikatu ditu.
f) Tituluaren profilari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du.
4.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.

2016/3546 (1178/419)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan baliatu ditu, ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak
eta oinarrizko hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo komunikabideetako ahozko testuen egitura aztertu du, eta haien ezaugarri
nagusiak identifikatu ditu.
b) Entzute aktiboa egin du, eta ahozko mezu baten zentzu orokorra eta eduki espezifikoak
identifikatu ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
6.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta
hautatutako testu laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egunero erabiltzen diren idatzizko testuen egitura aztertu du.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatu ditu, eta ateratako
ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Idatzizko testuak lantzeko jarraibide sistematikoak bete ditu; erabilera diskriminatzaileak
saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
g) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta testuinguruari egokitutako hiztegia erabili.
h) Testuak idazteko garaian gramatikaren eta ortografiaren arau nagusiak aplikatu ditu, testuak
zuzenak eta zehatzak izan daitezen.
i) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
7.- Literatura-testu adierazgarriak irakurtzen ditu, eta norberaren gustua eta irakurtzeko ohitura
eraikitzeko irizpide estetikoak sortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez.
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b) Literatura-lanei buruzko informazioa biltzeko tresnak baliatu ditu.
c) Literatura-lan batetik modu positiboan eta negatiboan balioetsitako alderdiei buruzko iritzi
pertsonal arrazoituak adierazi ditu.
d) Obraren edukia bere bizipenekin erlazionatu du.
e) Literatura-testuak ulertzeko estrategiak aplikatu ditu, betiere literaturaren oinarrizko arrazoiak
eta gaiak aintzat hartuta.
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta oinarrizko
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, zentzu orokorra eta ideia nagusiak identifikatu ditu, eta proposatutako
lanerako behar duen informazioa hautatu du.
b) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
c) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko oinarrizko estrategiak erabili ditu.
d) Hiztegi, esamolde eta esaldi errazak eta ohikoak erabili ditu, oinarrizko lokailuen bidez lotuta,
komunikazio-truke laburretan ongi moldatzeko moduan.
e) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu gai
ezagunei buruz, aurrez gidoia finkatu ondoren.
f) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
g) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
h) Behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako oinarrizko arauak (kortesia-legeak, erregistroa,
hitzik gabeko hizkuntza edo bestelakoak) komunikazio-trukeetan.
9.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta, gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
b) Testuaren funtsezko ideiak eta komunikazio-asmoa identifikatu ditu.
c) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur eta errazak sortu ditu, ongi egituratuta eta autonomia nahikoaz.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu gelan landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabili ditu
informazioa bilatzeko, idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta
lankidetzan jarduteko.
j) Interesa adierazi du Ingelesa ikasteko eta komunikaziorako erabiltzeko.
k) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko, eleaniztun izatea zeinen
garrantzitsua den onartu du.
l) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Historiaurreko gizarteak eta haien natura-ingurunea
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Paisaia naturalaren oinarrizko osagaiak eta faktoreak: klima, erliebea, hidrografia eta landaretza
naturala.
Historiaurreko taldeen ezaugarri orokorrak: nomadismotik sedentarismora.
Antzinaroko gizarte hiritarren oinarrizko ezaugarriak.
Grezia eta Erroma Iberiar Penintsulara iritsi eta bertan egon zirela adierazten duten adibideak.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa
Geure ondare historiko-artistikoaren eta naturalaren aberastasuna eta aniztasuna.
Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak.
Garai eta kultura desberdinetako zenbait arte-lanen oinarrizko analisiak egiteko jarraibideak.
3.- Europako espazioa eratzeko prozesua Erdi Aroan eta Aro Modernoan
Europaren bereizgarri nagusiak Erdi Arloan eta Aro Modernoan:
Erdi Aroko Europaren ezaugarri orokorrak.
Monarkia Absolutuetako Europaren ezaugarri orokorrak.
Amerika konkistatu eta kolonizatzearen alderdi garrantzitsuenak.
Biztanleria:
- Oinarrizko adierazle demografikoak.
- Zenbait erregimen demografikoren oinarrizko ezaugarriak.
- Biztanleria-grafikoak.
- Europako bilakaera demografikoaren ezaugarri garrantzitsuenak.
4.- Gizarte-zientziak interpretatzeko oinarrizko prozedurak
Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak: idatzizko eta ahozko testuen ulermena,
berariazko hiztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz behar bezala adieraztea eta abar.
Denbora eta espazioa kokatzeko tresna errazak.
5.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Ahozko komunikazioaren hizkuntzaz kanpoko elementuak.
- Hizkuntzaren ahozko erabilera informal eta formalak.
- Komunikazio-testuinguruari egokitzea.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Gaur egungo gertakariei buruzko ahozko azalpen errazak.
- Ahozko aurkezpen errazak.
- Ikus-entzunezko baliabideak eta IKTak erabiltzea lagungarri.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Normas socio comunicativas.
6.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Idatzizko testuak. Testu motak. Eguneroko bizitzari eta lanbideari dagozkien testuen ezaugarriak.
Irakurketa-estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testu-lokailu nagusiak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
Hainbat hiztegi erabiltzeko jarraibideak.
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7.- Literatura-testuak irakurtzea
Literatura-pasarteak irakurtzeko jarraibideak.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura-generoen oinarrizko ezaugarriak estiloari eta gaiari dagokienez:
Narratiba.
Poesia.
Antzerkia.
8.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea.
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Atzerriko hizkuntzan ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa.
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak, bestelakoak.
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu laburrak ulertzea, hainbat euskarritan.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategien erabilera gidatua: aurrea hartzea, egiaztapena,
laguntza bisuala, bestelakoak.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesu gidatua: plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea eta
berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzeko prozesu gidatua, hainbat euskarritan.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
9.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea: aurrerapena,
egiaztapena, dedukzioa, zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, atzerriko
hizkuntzan idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen oinarrizko hizkuntzaelementuen erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta gidatua egitea: maiz agertzen den lexikoa,
egitura eta esamolde arruntak...
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero gehiago erabiltzea informazioa bilatzeko,
idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
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- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak II.
Kodeak: 3019
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 144 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problemak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna eta
autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesi guztiak aztertu ditu, eta azalpen arrazoituak eman ditu hipotesiak berresteko edo
gezurtatzeko asmoz.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats egin dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta argudio eta frogen bidez defendatu du
jarrera hori .
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta erakutsi du badituela gatazkak konpontzeko
trebetasunak.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Ikerketak eta laborategiko praktikak egiten ditu; horretarako, metodologia zientifikoa aplikatu,
materiala behar bezala erabili, gauzatzeko modua balioetsi eta emaitzak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
b) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitateetan adierazi.
c) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
d) Lan esperimentalean segurtasunaren eta higienearen oinarrizko arauak onartu eta bete ditu,
eta erabili dituen tresnak eta materiala zaindu ditu.
e) Prozedura esperimental errazak planifikatu ditu hipotesia gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
f) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
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g) Datu esperimentalak antolatu eta interpretatu egin ditu, hainbat baliabideren laguntzarekin.
h) Entseguen txostenak egin ditu, eta zer prozedura jarraitu duen, zer emaitza lortu duen eta
azkenean zer ondorio atera dituen adierazi du txosten horietan.
i) Hiztegi zientifikoa egoki erabili du laborategiko txostenetan.
3.- Prozesu biologikoetan eta industrian gertatzen diren erreakzio kimikoak zeintzuk diren
bereizten du; eguneroko bizitzan duten garrantzia argudiatzen du, eta gertatzen diren aldaketak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizi ditu, eguneroko bizitzako ekintzetan, substantzia berriak
sortu ote diren arabera.
b) Erreakzio kimiko errazetan erreaktiboak eta produktuak identifikatu ditu.
c) Eguneroko bizitzako, naturako eta industriako erreakzio kimiko garrantzitsuenak identifikatu
ditu.
d) Endotermiko eta exotermikoetan sailkatu ditu erreakzio kimikoak.
e) Hainbat erreakzio kimiko tipo bereizi ditu, hala nola errekuntza, oxidazioa, deskonposizioa,
neutralizazioa eta sintesia.
f) Erreakzio kimiko errazen osagaiak eta prozesua identifikatu ditu laborategian saiakuntzak
eginda.
g) Txostenak egin ditu formatu digitalean, lanbide-profilarekin lotura duten industriei buruz, eta
industria horietan gertatzen diren prozesuak deskribatu ditu sinpleki.
4.- Elkarrekin lotzen ditu ohiko egoeretan sortzen diren indarrak eta indar horiek eragiten dituzten
efektuak, aintzat hartuta objektuen mugimenduan edo pausagunean lagungarri ote diren eta zer
magnitudek parte hartzen duten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eguneroko mugimenduak bereizi ditu, ibilbidearen eta bizkortasunaren arabera.
b) Egindako distantzia, abiadura eta denbora elkarren artean lotu ditu, eta magnitude horiek
Nazioarteko Sistemaren unitateetan adierazi ditu.
c) Mugimendu zuzen uniformea zehazten duten parametroak adierazpen grafikoen eta ekuazio
matematikoen bitartez lotu ditu.
d) Abiaduren kalkulu errazak egin ditu mugimendu uniformeetan.
e) Eguneroko bizitzako egoeretan esku hartzen duten indarrak identifikatu ditu, eta eragiten
dituzten efektuekin lotu ditu.
f) Egoera zehatzetan, indar baten eta indar horrek gorputz baten mugimendu-egoeraren
deformazioan edo aldaketan izaten duen efektuaren arteko lotura ezarri du.
g) Makina sinpleen baliagarritasuna onartu du; haien funtzionamendua interpretatu du, eta makina
horien efektuei dagozkien kalkulu errazak egin ditu.
h) Eguneroko bizitzako egoeretan marruskadura-indarren efektuak zeintzuk diren aztertu du.
i) Gorputzen pisua interpretatu du, eta badaki pisu horren erantzule grabitate-indarra dela.
j) Newton-en legeak eguneroko bizimoduko egoeretan aplikatu ditu.
5.- Energia elektrikoaren ekoizpenari, garraioari eta erabilerari dagozkion oinarrizko alderdiak
identifikatzen ditu, bai eta haren kontsumoan esku hartzen duten faktoreak ere; horretarako, gertatzen
diren aldaketak eta magnitude nahiz balio bereizgarriak deskribatzen ditu, eta elektrizitateak
zientziaren eta teknologiaren garapenean eta jendearen bizi-baldintzetan duen eragina balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren izaera elektrikoa azaldu du fenomeno elektrostatikoak agerian jartzen dituzten
eguneroko egoeretan.
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b) Azaldu du eroale baten bitartez mugimenduan dauden kargak direla korronte elektrikoa, eta
magnitude garrantzitsuenen esanahia interpretatu du.
c) Zirkuitu elektriko sinpleak eta haien elementuak identifikatu eta irudikatu ditu, eta haien
oinarrizko funtzioak deskribatu.
d) Eguneroko bizimoduan elektrizitatea kontsumitzean aintzat hartu beharreko oinarrizko
magnitude fisikoak identifikatu eta maneiatu ditu.
e) Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena aztertu ditu, eta horiek hobetzeko ildoak
ezarri ditu.
f) Energia elektrikoa sortzen denetik erabiltzailearengana iristen den arteko etapen oinarrizko
deskribapena egin du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektrikoei buruzko informazioa bildu du, eta mota
bakoitzaren alde onak eta alde txarrak aztertu ditu.
h) Energia nuklearra erabiltzearen alderdi positiboak eta negatiboak aztertu ditu. Isuri eta
hondakin nuklearrak.
i) Elektrizitateak zientziaren eta teknologiaren garapenari eta bizi-baldintzak hobetzeari zer
ekarpen egiten dizkien onartu du, bai eta zer arrisku dituen ere.
6.- Kutsatzaile atmosferiko garrantzitsuenak kategorizatzen ditu, eta haien jatorriak identifikatzen
ditu; halaber, eragiten dituzten efektuekin lotzen ditu, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Atmosferak izaki bizidunak babesteko betetzen duen eginkizuna justifikatzen duten arrazoiak
identifikatu ditu, eta argudio errazekin justifikatu ditu.
b) Kutsadura atmosferikoaren fenomenoak zeintzuk diren aztertu du, bai eta zein diren fenomeno
horien eragile garrantzitsuenak ere.
c) Euri azidoaren fenomenoari buruz ikertu du, fenomenoaren berehalako eta etorkizuneko
ondorioak zeintzuk diren ere ikasi du, nola saihets daitekeen kontuan izanik.
d) Berotegi-efektua bizia garatzeko zein garrantzitsua den deskribatu du, eta berotze globalaren
arazoa, arazoa zer arrazoik eragiten duten eta arazoa gutxitzeko neurriak azaldu ditu.
e) Ozono-geruzaren garrantzia deskribatu du, eta era errazean azaldu ditu arian-arian geruza hori
suntsitzearen ondoriozko arazoak.
7.- Uraren kutsatzaileak identifikatzen ditu, kutsatzaile horiek ingurumenean duten efektua
bakoitzaren arazketa-tratamenduarekin lotzen du, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planetan bizia izateko eta bizirauteko urak betetzen duen eginkizuna onartu eta balioetsi du.
b) Lurrean, oro har, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, baliabide hidrikoak nola banatzen
diren azaltzen duten diagramak eta eskemak interpretatu ditu, bai eta baliabide horiek biziarengan eta
gizakiongan duten eragina azaldu ere.
c) Ur geza modu jasangarrian kudeatzeak zer esan nahi duen azaldu du, eta kudeaketa horretan
lagunduko duten neurriak zerrendatu ditu.
d) Akuiferoak kutsatzeak izaki bizidunen populazioengan duen efektu kaltegarria identifikatu du.
e) Laborategian, hainbat jatorritako ur-laginen kutsatzaile posibleak identifikatu ditu.
f) Uraren kutsadurak eta ura arduragabe erabiltzaileak eragiten dituzten efektuak aztertu ditu.
8.- Lurreko gainazalaren erliebeak eta paisaiak eratzeko eta aldatzeko prozesuak sailkatzen ditu,
eta eragile geologikoen eta gizakion ekintzarekin lotzen ditu, prozesu horiek baldintzatzen dituen
aldetik; halaber, baliabide geologikoak eta lurzorua zaintzeko lagungarri diren neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Erliebearen modelaketa baldintzatzen duten faktoreak (klima, arroka-materialen ezaugarriak...)
modelaketaren ondorio diren paisaia motekin lotu ditu.
b) Meteorizazioko, higadurako, garraioko eta sedimentazioko prozesuak bereizi ditu.
c) Kanpoko eragile geologiko garrantzitsuenak bereizi ditu, eta erliebea eratzeko prozesuekin zer
nolako lotura duten adierazi du.
d) Elkarrekin lotu ditu eragile geologiko nagusien ekintza eta paisaian eragiten dituzten zenbait
forma.
e) Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan eta
aldaketan zer garrantzi duten aztertu du.
f) Lurzorua kutsatzen duten faktore eta arrazoi nagusiak identifikatu ditu, eta lurzoruaren
kontserbazioa eta baliabide geologikoak egoki kudeatzea garrantzitsuak direla onartu du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko eta ingurune hurbileneko paisaia bereizgarriei buruzko ikerketa
egin du, eta paisaia horren modelatzea baldintzatu duten giza faktoreetako zenbait identifikatu ditu.
9.- Ingurumen-orekari laguntzen dio; horretarako, ingurumen-arazo nagusien arrazoiei eta
ondorioei buruzko argudioak ematen ditu, betiere garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, eta
ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko ekintzak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ingurumen-arazo garrantzitsuenak sailkatu ditu, dela oro har, dela Euskal Autonomia
Erkidegoan: baliabideak ahitzea eta gehiegi ustiatzea, kutsadura areagotzea, biodibertsitatea galtzea,
klima aldatzea, desertifikazioa, hondakinak, eta beste.
b) Ingurumen-arazo nagusiak arazo horiek eragiten dituzten arrazoiekin lotu ditu, eta arazoen
ondorioak ere zehaztu ditu.
c) Baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatu behar direla argudiatu du.
d) Birziklatzearen eta baliabide materialak berrerabiltzailearen alde onak eta alde txarrak aztertu
ditu.
e) Energia-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea ingurumenarentzat zein garrantzitsua den
azaldu du.
f) Bere aztarna ekologikoa kalkulatu du, eta adierazi du baliabide naturalen kontsumoa
desorekatua eta gehiegizkoa dela.
g) Ingurumenaren narriadura geldiarazteko konpromiso eta ekintza pertsonalen zerrenda egin du.
h) Ikastetxean ingurumena hobetzeko jardueretan parte hartu du.
i) Euskal Autonomia Erkidegoan garapen jasangarriarekin lotuta egiten diren ingurumenestrategietako zenbait identifikatu ditu.
10.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, ekuazioak eta ekuazio-sistemak ebazteko
metodoak aplikatzen ditu, eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adierazpen aljebraiko errazak egin eta sinplifikatu ditu.
b) Zenbakizko balioak atera ditu adierazpen aljebraiko batetik.
c) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak, eta ezezagunak
identifikatu ditu.
d) Lehen eta bigarren mailako ekuazio errazak ebatzi ditu, modu aljebraikoan eta grafikoki.
e) Problema bat ebazteko ekuazio egokiak proposatu ditu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak eta beste jakintza-arlo batzuetakoak ebatzi ditu, ekuazioen
eta sistemen bitartez.
g) Balioetsi du hizkuntza aljebraikoa bizitza errealaren egoerak irudikatzeko zehatza, sinplea eta
erabilgarria dela.
11.- Testuinguru errealetan agertzen diren irudi geometrikoak zuzenean eta zeharka neurtzen
ditu, eta horretarako behar dituen tresna, formula eta teknikak erabiltzen ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi eta gorputz geometrikoen angeluak, luzerak, azalerak eta bolumenak neurtzeko tresna
egokiak erabili ditu.
b) Hainbat estrategia erabili ditu (antzekotasunak eta irudi sinpleagoetan deskonposatzea,
besteak beste), mundu fisikoan zeharkako neurriak zenbatesteko eta kalkulatzeko.
c) Perimetroak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak erabili ditu, eta unitate egokiak
esleitu dizkie.
d) Antzeko irudiak identifikatu ditu, eta proportzionaltasun-harremanak ezarri ditu.
e) Thalesen teorema aplikatu, eta triangeluen antzekotasuna erabili du, problema geometrikoak
ebazteko.
f) Taldean lan egin du neurriak lortzeko.
g) IKTak erabili ditu, hainbat irudi eta gorputz irudikatzeko.
12.- Taula, grafiko, adierazpen aljebraiko edo enuntziatu baten bidez emandako erlazio funtzional
sinpleak interpretatzen ditu; balioak lortzen ditu horietatik, eta aztertutako fenomenoari buruzko
ondorioak ateratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

du.

a) Egoera bakoitzean esku hartzen duten aldagaiak identifikatu ditu.
b) Aldagaien arteko mendekotasuna aztertu du, eta harreman posibleak bilatu.
c) Aztergai diren grafiko eta taulen irakurketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin du.
d) Magnitudeen arteko mendekotasun linealeko eta koadratikoko harremanak identifikatu ditu.
e) Funtzio linealak grafikoki irudikatu ditu.
f) Funtzio koadratikoak grafikoki irudikatu ditu.
g) Funtzio esponentziala grafikoki irudikatu du.
h) Benetako egoerekin lotutako funtzio motak irudikatzen dituzten grafikoetatik informazioa atera
i) Baliabide teknologikoak erabili ditu grafikoak irudikatzeko.

13.- Estatistika-populazio baten inguruko datu eta grafikoak jaso, antolatu eta irudikatzen ditu,
metodo eta tresna teknologiko egokiak erabilita eta alderdi nabarmenenak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Populazio baten estatistika-datuak jaso, antolatu eta irudikatu ditu estatistika-tauletan.
b) Maiztasun absolutuak eta erlatiboak kalkulatu ditu.
c) Aztertutako egoerari gehien egokitzen zaizkion estatistika-grafikoak egin ditu.
d) Datu-banaketa baten batez bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu eta behar bezala
interpretatu ditu.
e) Kalkulagailua edo software egokia erabili du, parametroak kalkulatzeko eta estatistika-grafikoak
sortzeko.
f) Aztertutako datu eta grafikoetan oinarrituta zentzuzko ondorioak atera ditu, eta informazio
garrantzitsua komunikatzeko txostenak egin.
14.- Gertaera baten probabilitate-balioari buruzko iragarpenak egiten ditu, aurretik enpirikoki
lortutako informazioan edo kasu sinpleen azterketan oinarrituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hiztegi egokia erabili du probabilitatearekin lotutako egoerak deskribatzeko.
b) Ausazko gertakari baten kasu posibleen kontaketa egin du, taula edo zuhaitz-diagrama errazak
erabilita.
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c) Gertakari jakin bat gertatzeko maiztasun erlatiboaren kontzeptua erabili du, eta ehuneko
moduan adierazi.
d) Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak bereizi ditu.
e) Laplaceren araua aplikatu du, eta gertakari baten probabilitatea zehaztu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak ebatzi ditu probabilitate-kalkulu errazak eginez.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: antolaketa, materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko materialak eta oinarrizko tresnak erabiltzeko prozedurak eta jarraibideak.
Mikroskopio optikoa eta digitala eta lupa binokularra erabiltzeko jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Oinarrizko magnitudeak neurtzea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Laborategian laneko txostenak egiteko arauak.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko.
3.- Eguneroko erreakzio kimikoak
Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak.
Erreakzio kimikoa. Erreakzio kimikoaren interpretazio makroskopikoa, substantzia bat beste
zenbait substantzia bihurtzeko prozesu den aldetik.
Energia-trukea erreakzio kimikoetan.
Erreakzio kimikoak eguneroko bizitzako eremuetan.
Oinarrizko erreakzio kimikoak.
4.- Indarra eta mugimendua
Mugimendua: erreferentzia-sistemak, ibilbidea, posizioa, egindako bidea.
Mugimenduak sailkatzea beren ibilbidearen arabera.
Abiadura. Unitateak.
Mugimendu zuzen uniformea: ezaugarriak. Interpretazio grafikoa.
Indarraren kontzeptua. Indarra, interakzio baten emaitza.
Indarren efektuak: deformazioa eta mugimendu-egoeraren aldaketa.
Grabitazioa. Gorputzen pisua.
Ohiko egoeretan solido bati aplikatutako indarrak irudikatzea. Ondoriozkoa edo erresultantea.
Lana eta energia. Makina sinpleak.
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5.- Energia elektrikoa: oinarrizko zirkuituetako osagaien identifikazioa.
Materia eta elektrizitatea. Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak.
Korronte elektrikoa.
Elektrizitatea, garapen teknologikoa eta bizi-baldintzak.
Elektrizitatearen kontsumoan erabiltzen diren oinarrizko magnitudeak: energia eta potentzia.
Aplikazioak eguneroko bizitzan.
Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena.
Energia elektrikoa ekoizteko sistemak.
Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa. Etapak.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektriko nagusiak.
Zirkuitu elektrikoetako elementuak
Zirkuitu elektrikoetako oinarrizko osagaiak. Oinarrizko magnitude elektrikoak.
6.- Atmosferaren kutsadura
Kutsadura. Kutsatzaile nagusien kategorizazioa.
Kutsadura atmosferikoa; arrazoiak eta ondorioak.
Atmosferarekin lotutako ingurumen-arazo nagusiak:
Euri azidoa.
Berotze globala: berotegi-efektua areagotzea
Ozono-geruza suntsitzea.
7.- Uraren kutsadura
Ura: planetan bizia izateko funtsezko faktorea.
Uraren kutsadura:
Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak.
Hondakin-uren arazketa.
Ura eta osasuna.
Ura modu jasangarrian kudeatzea, baliabide den aldetik.
8.- Lurzoruaren kutsadura eta paisaia aldatzea
Lurreko paisaia eta erliebea baldintzatzen duten faktoreak.
Kanpoko eragile eta prozesu geologikoak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa.
Eragile geologikoek erliebean eta paisaian egindako ekintzaren emaitzak.
Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan duten
garrantzia.
Lurzoruaren kontserbazioa. Kutsatzaile nagusiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia bereizgarri motak.
9.- Ingurumen-oreka eta garapen jasangarria
Ingurumenaren orekan eta kontserbazioan eragina duten faktoreak.
Giza jarduera eta ingurumena: inpaktu nagusiak.
Baliabide materialak eta energia-baliabideak gehiegi ustiatzearen ondorioak.
Hondakinak eta haien kudeaketa. Birziklatzea.
Kontsumoa eta garapen jasangarria: aztarna ekologikoa.
Garapen jasangarriaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
Onartzea ingurumena zaindu egin behar dela eta ingurumena errespetatzen duten
elkartasunezko jokabideak izan behar direla.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arazo nagusiak eta kudeaketa jasangarriaren neurriak.
10.- Ekuazioak eta sistemak ebaztea eguneroko egoeretan
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Adierazpen aljebraikoak. Adierazpen aljebraikoen eraldaketa
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Lehen eta bigarren mailako ekuazioen ebazpen aljebraikoa eta grafikoa.
Ekuazio-sistema linealak.
Ekuazio-sistema lineal eta errazak ebaztea. Ebazteko metodoak.
Problemak ebaztea lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez.
11.- Irudi eta gorputz geometrikoak neurtzea
Elementu geometrikoak: puntuak, zuzenak eta planoak
Poligonoak eta poliedroak: elementuak deskribatzea eta sailkapena egitea.
Triangeluen azterketa. Triangeluen sailkapena.
Antzekotasuna. Triangeluen antzekotasuna. Thalesen teorema.
Zirkunferentzia eta zirkulua: zirkuluaren luzera eta azalera kalkulatzea.
Hainbat gorputz eta irudi aztertzea espazioan: prismak, piramideak, zilindroa, konoa eta esfera.
Hainbat gorputz eta irudiren bolumena aztertzea espazioan.
12.- Funtzio eta grafikoen hizkuntza
Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko erraz baten bitartez deskribatutako fenomenoa
interpretatzea.
Funtzio linealak. Funtzio koadratikoak.
Beste funtzio batzuen azterketa: esponentziala
Grafikoak egin eta interpretatzea software egokia erabilita (kalkulagailu grafikoak edo
ordenagailua).
13.- Estatistikako elementuak
Estatistika deskribatzailearen oinarrizko elementuak: Populazioa, lagina. Aldagai kualitatiboak,
kuantitatiboak.
Taula eta grafiko estatistikoak.
Zentralizazioaren eta sakabanaketaren neurketak
Kalkulu-orria: datuak antolatzeko, kalkuluak egiteko, grafiko estatistiko egokienak sortzeko eta
egoera berrien simulazioak egiteko tresna.
14.- Probabilitatea kalkulatzea
Ausazko fenomenoak. Ausazko gertakariak. Gertakari baten maiztasuna. Maiztasun erlatiboa.
Probabilitatearen kontzeptua.
Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak.
Lagin-espazioa esperimentu errazetan.
Taula eta zuhaitz-diagrama errazak.
Probabilitateak kalkulatzea Laplaceren arauaren bitartez –esperimentu errazetan– edo
simulazioen bitartez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea II.
Kodea: 3012.
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 168 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Badaki zeintzuk diren gaur egungo gizarteen funtsezko ezaugarriak, eta haien antolamendu
sozial, politiko eta ekonomikoaren oinarrizko ezaugarriak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Gaur egungo gizarte-antolamenduaren ezaugarriak ordenatu ditu.
b) Europako espazioa bateratzeko prozesua balioetsi du, bilakaera aztertuta.
c) Egungo harreman ekonomikoen eredu globalizatuaren berri badu.
d) Tituluari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du, eta gertatutako
eraldaketak deskribatu ditu.
e) Informazioa biltzeko tresna errazak landu ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
baliatuta.
f) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
g) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
h) Gaur egungo arte-adierazpenen funtsezko bereizgarriak identifikatu ditu.
2.- Sistema demokratikoaren oinarrizko printzipioak interpretatzen eta balioesten ditu, eta
erakundeak eta funtzionamendua aztertzen ditu. Jabetzen da garrantzitsuak dela bitartekotza eta
gatazkak konpontzea, eredu demokratikoa hedatzeko bidean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jabetu egin da Espainiako eredu demokratikoaren funtsezko bereizgarriez, eta herrialdearen
garapenaren testuinguru historikoa balioetsi du.
b) Ingurune hurbileko harreman pertsonal eta sozialetan diskriminazio ezaren printzipioak duen
inplikazioa balioetsi du.
c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioak onartu ditu, gaur egungo
munduan zer nolako egoera dagoen ikusi du, eta pertsonen eguneroko bizitzan zer nolako eragina
duten balioetsi du.
d) Nazioarteko erakunde garrantzitsuenen funtzionamendu-arauak, erakundeak eta printzipio
gidariak aztertu ditu.
e) Lankidetzako eta iritziak erkatzeko jardueretan erabiltzeko moduko informazioa landu du.
3.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan erabili ditu ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
4.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboaren teknikak aplikatu ditu hainbat iturritatik jasotako ahozko testuak aztertzean.
b) Jabetu da zein den ahozko interakzioaren komunikatzeko asmoa eta egitura, eta erantzun
posibleak balioetsi ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
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5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta testuen ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai
eta gero eta konplexutasun handiagoko testuak osatzeko estrategiak ere, gero eta autonomia
handiagoz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu moten ezaugarri nagusiak balioetsi eta aztertu ditu, egin nahi duen lanerako mota
egokiena zein den hautatzeko.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak modu sistematikoan aplikatu
ditu, eta ateratako ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Erabilera akademikoko eta profesionaleko idatzizko testuen egitura aztertu du, eta hizkuntzaren
erabilerak eta mailak bereizi ditu.
g) Idatzizko testuak prestatzeko garaian jarraibide sistematizatuak erabili ditu, idatzizko
komunikazioa hobetzeko; erabilera diskriminatzaileak saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
h) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta hiztegi egokia erabili du hizkuntza-arauak eta xede-erabilerak aintzat hartuta.
i) Testuak idaztean gramatikaren eta ortografiaren arau garrantzitsuenak aplikatu ditu, hartara,
azken testua argia, zehatza eta egokia izan dadin formatuari eta komunikazio-testuinguruari
dagokienez.
j) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
6.- Literatura-testu adierazgarriak interpretatzen ditu; egilearen asmoa zein den konturatzen da,
eta testu horiek beren testuinguru historiko, soziokultural eta literarioarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez, eta dagokion testuinguruan kokatu du.
b) Literatura-lanetan hautemandako alderdiei buruzko iritzi pertsonal arrazoituak eman ditu.
c) Literatura-testuak aztertzeko estrategiak aplikatu ditu, eta gaiez eta zioez ohartu da.
d) Literatura-arloko autore, obra edo aldi bati buruzko informazioa bildu du monografia labur
batean.
7.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategiak eta oinarrizko hizkuntzaarauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, eta igorlearen asmoa eta gaia zeintzuk diren ondorioztatu du.
b) Testuaren ideia orokorra ulertu du, eta bere hitzekin adierazi du.
c) Irudiaren laguntzarekin, ideia garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
d) Entzutearen helbururako garrantzitsuak diren informazio espezifikoak atera ditu.
e) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
f) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko estrategiak erabili ditu.
g) Eremu akademikoarekin, pertsonalarekin eta lanbide-eremuarekin lotutako gaiei buruzko
lexiko, esamolde eta esaldi errazak erabili ditu.
h) Oinarrizko lokailuak erabili ditu ahozko testu laburrak sortzean.
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i) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu lanbideeremuko gai ezagunei buruz.
j) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
k) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
l) Komunikazio-trukeetan, behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako arauak (kortesialegeak, erregistroa, hitzik gabeko hizkuntza, bestelakoak).
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testuaren oinarrizko komunikazio-asmoa identifikatu du.
b) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
c) Informazio espezifikoa eta garrantzitsua lokalizatu eta hautatu du.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak sortu ditu.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu eremu pertsonalarekin, akademikoarekin eta lanbide-eremuarekin loturik gelan
landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
j) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
k) Ingelesa komunikatzeko erabili nahi duela eta ikasi nahi duela adierazi du.
l) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko eleaniztun izateak duen
garrantzia onartu du.
m) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Gizarte garaikideak
Gizarte demokratikoak.
Sistema demokratikoen eraketa.
Nazioarteko harremanak.
Egungo mundu globalizatua.
Lankidetza-politikak.
Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako egungo harreman-esparruan.
Europaren eraketa.
Europar Batasuna, oinarrizko erakundeak eta funtzionamendua.
Egitura ekonomikoa:
- Globalizazio ekonomikoa eta garapen jasangarria. Elkarrekiko mendetasuna eta globalizazioa.
- Industriaren deslokalizazioa eta merkataritza-modu berriak.
- Bertako ekoizpen-sektorearen bilakaera.
Arte garaikidearen oinarrizko ezaugarriak.
2.- Sistema demokratikoa eta sistema horren erakundeak
Demokrazia, zuzenbidezko estatu.
Oinarrizko eskubideak, arauen zutabe.
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Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean.
Giza Eskubideak eguneroko bizimoduan.
Eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzea.
Espainiako eredu demokratikoa. 1978ko Konstituzioa. Autonomien Estatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde politikoak eta lurralde-antolaketa.
Gatazkak ebaztea:
- Bide ez-demokratikoak eta indarkeriazkoak.
- Indarkeriarik gabeko bideak eta bide demokratikoak.
3.- Gizarte Zientzietako informazioaren tratamendua eta lanketa
informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.
Aurkezpenak eta argitalpenak IKTak erabiliz.
Lankidetza-lanerako estrategiak.
Funtzionamendu-arauak eta jarrerak iritziak alderatzean.
4.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Ahozko testuak.
Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ideia eta argumentuak azaltzea: edukiak antolatu eta planifikatzea.
Ikus-entzunezko baliabideak erabiltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
Entzuleen interesa hobetzeko estrategiak.
Normas socio comunicativas.
5.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, bai eta
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Idatzizko testuak: txostenak, saiakerak, bestelakoak.
Testu akademikoak irakurtzeko estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testuinguruarekin lotutako alderdiak: erregistroa, deixia, estilo zuzena eta zeharkakoa.
- Diskurtsoarekin lotutako alderdiak: lokailuak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
6.- Literatura-testuak irakurtzea
Testu ez-literarioak interpretatzea.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura eta generoak.
XX. mendeko euskarazko eta gaztelaniazko literatura-lanetako pasarteak eta testuak irakurtzea.
7.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Ingelesez ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa
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- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak...
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu erraz, labur edo ertainak ulertzea, hainbat euskarritan
emanak, eremu pertsonalean, akademikoan eta lanbide-eremuan ohikoak diren eta maiz gertatzen
diren komunikazio-egoerei dagokienez.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategia erabiltzea: aurrea hartzea, egiaztapena, laguntza
bisuala, aldez aurretiko ezagutzak…
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesua, finkatutako jarraibideei jarraiki: plangintza eta informazioa
bilatzea, testua sortzea eta berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzea, hainbat euskarritan emanak, eremu pertsonaleko eta
lanbide-eremuko gaiei dagokienez.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
8.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: aurrerapena, egiaztapena, dedukzioa,
zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, ingelesez
idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen hizkuntza-elementuen
erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta egitea: lanbide-arloari dagokion lexiko espezifikoa, bai
eta eremu akademiko eta pertsonalarekin lotura duena ere, egitura eta esamolde arruntak.
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.

Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea
Kodea: E800
Kurtsoa: 2
Iraupena: 53 ordu.
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A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzako hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak
aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak zabaltzeko eta
produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.
b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu
ditu.
c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.
d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.
e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.
2.- Ekimen sortzaileak bere garapen pertsonal eta profesionalerako eskaintzen dituen aukerak
aztertzen eta baloratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kultura ekintzailearen kontzeptua eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen
garrantzia aztertu ditu.
b) Ekimenak, sormenak, erantzukizunak eta talde-lanak duten garrantzia baloratu du, jarduera
ekintzailean arrakasta lortzeko funtsezko konpetentziak baitira.
c) Ekimen sortzailea baloratu du, erronka pertsonalei eta profesionalei aurre egiterakoan jarrera
positiboa delakoan.
d) Enpresaburuaren kontzeptua eztabaidatu du, eta enpresaburuak ekonomia- eta gizartegarapenean duen ekarpena aztertu, bai eta profilaren eskakizun eta jarrerak ere.
e) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.
3.– Lan-harremanen ondoriozko eskubide eta betebeharrak interpretatzen ditu, eta gaitasuna
dauka horiek lan-kontratuetan aurkitzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.
b) Kontratazio-modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa
sustatzeko neurriak identifikatu ditu.
c) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.
d) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.
e) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.
f) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan
adostutako lan-baldintzak identifikatu ditu.
4.– Laneko segurtasun- eta osasun-arloko arau-esparrua interpretatzen du, eta Laneko Arriskuen
Prebentziorako neurriak aplikatzen, eta lehen sorospenak ematen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamenduei, materialei eta ekoizpen-prozesuari dagozkion prebentzio-arau nagusiak
identifikatu ditu, bai eta lan-ingurunean beharrezkoak diren norbera babesteko ekipamenduak (NBE)
ere.
b) Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko betebehar eta eskubideak identifikatu ditu eta
horien arabera jardun du.
c) Laneko baldintzak eta arriskuak interpretatu ditu, bai eta arrisku horien prebentzioa ere.
d) Lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen motak
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identifikatu ditu.
e) Botikinaren osaera eta erabilera identifikatu du, eta, hala behar izan denean, lehen
sorospenetako oinarrizko teknikak aplikatu ditu kalte mota ezberdinen aurrean.
5.– Laneko Arriskuen Prebentzioan erantzukizuna duten agenteak eta haien zereginak
identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako erakundeak eta agenteak identifikatu ditu.
b) Bere lanbide-eremuko prozedura espezifikoetan berezkoak diren arriskuak ebaluatu ditu.
c) Lan-inguruneko ingurumen-arriskuak nahiz sortutako hondakinen tratamendua identifikatu ditu.
d) Alderdi horri dagokionez, existitzen diren planetako elementuak identifikatu ditu (prebentzioa,
larrialdia, beste batzuk).
e) Prebentzioaren kudeaketaren oinarrizko elementuak identifikatu ditu.
f) Lan-inguruneari dagozkion laneko arriskuen prebentziorako neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.– Laneratzea eta bizialdi osoko ikaskuntza
Tituluari lotutako prestakuntzako aukerak eta ibilbideak identifikatzea.
Tituluari lotutako lanbide-sektorea aztertzea eta interpretatzea, eta lanpostu posibleak
identifikatzea.
Curriculum vitaea prestatzea, eta elkarrizketa simulatu bateko portaera eta jarrerak aztertzea.
Jarduera ekintzailetik eratorritako aukerak eta arriskuak ebaluatzea.
2.– Ekimen sortzailea
Kultura ekintzailea garapenaren eta gizarte-ongizatearen eragile.
Jarduera ekintzailearen faktore gakoak: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak
hartzea: ekintzailearen profila identifikatzea.
Arriskua ebaluatzea jarduera ekintzailean.
Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.
3.- Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak
Langileen eskubideak eta betebeharrak.
Lan-kontratua: kontratuen elementuak, ezaugarriak eta motak.
Nomina eta Gizarte Segurantzaren eta PFEZaren kargurako atxikipenak interpretatzea.
Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.
Ordezkaritza sindikala, eta hitzarmen kolektiboen interpretazioa.
4.– Laneko segurtasuna eta osasuna: oinarrizko kontzeptuak
Oinarrizko arau-esparrua, laneko arriskuen prebentzioaren arloan. Arlo horretako eskubideak eta
betebeharrak.
Lana eta osasuna: lan-arriskuak. Arrisku-faktoreak.
Lanaren ondoriozko kalteak. Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak. Lanak eragindako
beste patologia batzuk.
Langileen osasuna kontrolatzea.
Lan-karga, nekea eta lanarekiko asegabetasuna.
Lehen laguntzak.
5.- Arrisku orokorrak eta prebentzioa
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Segurtasun-baldintzekin lotzen diren arriskuak.
Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Taldeko eta banakako babesa.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak:
- Laneko segurtasuna eta osasuna jorratzen dituzten erakunde publikoak.
- Prebentzio-lana antolatzea: "oinarrizko ohiturak".
– Dokumentazioa: jaso, prestatu eta artxibatzea.
Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza.
Kodea: 3033
Kurtsoa: 2
Iraupena: 260 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Eragiketa osagarriak egiten ditu mikroinformatika-sistemen muntaketan, enpresan ezarritako
kalitate sistemaren prozesuei eta kasuan kasuko segurtasun-protokoloei jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Muntaketaren osagaiak, haien funtzioa eta kokalekua identifikatu ditu.
b) Muntaketa egiteko tresnak eta erremintak hautatu eta erabili ditu.
c) Osagaiak eta osagarriak finkatzeko eta elkarri konektatzeko lanak egin ditu, teknika egokiak
erabilita.
d) Sistema eragilearen oinarrizko ezarpenak egin ditu.
e) Mikroinformatika-ekipamenduaren funtzionaltasuna egiaztatu du.
f) Segurtasun pertsonaleko eta materialeko irizpideak errespetatu ditu eta beharrezko
kalitatearekin jardun du.
g) Lantaldean parte hartu du, eta ekimena eta interesa erakutsi du.
2.- Mantentze-lanak egiten ditu mikroinformatika-sistemetan eta periferikoetan, aginduei jarraituz
eta kasuan kasuko mantentze-planen arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Prebentzioko mantentze-lanak egin ditu mikroinformatika-tresnerian.
b) Euskarrien eta periferikoen egoera berrikusi du.
c) Mantentze-eragiketak egiteko tresnak eta erremintak hautatu eta erabili ditu.
d) Osagaiak, euskarriak eta periferikoak garbitu ditu fabrikatzaileak ezarritako xedapen teknikoak
errespetatuz eta haien funtzionaltasuna mantenduz.
e) Hondakinak eta bota beharreko elementuak behar bezala bildu ditu deuseztatu edo
birziklatzeko.
f) Lortutako emaitzen arabera har daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztu ditu.
g) Ingurumena errespetatzeko irizpideekin egin ditu eragiketak.
h) Eragiketa guztiak egin dituenean laneko segurtasun-araudia eta ingurumena babestekoa
kontuan hartu ditu.
3.- Muntaketa- eta mantentze-lanak egiten ditu sareen instalazioetan, aginduei jarraituz eta
kasuan kasuko mantentze-planen arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Sareko ekipamenduak identifikatu ditu.
b) Rack-ak muntatzeko eragiketak egin ditu.
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c) Tresnak aukeratu ditu muntaketa- eta mantentze-lanetarako.
d) Haririk gabeko sareen euskarri eta elementuak muntatu/desmuntatu ditu.
e) Hoditeriak muntatzeko eragiketak egin ditu.
f) Kableak muntatzeko eragiketak egin ditu.
g) Harguneak eta banagailuak muntatzeko eragiketak egin ditu.
h) Muntaketa- eta mantentze-eragiketak egiteko tresnak eta erremintak erabili ditu.
i) Osagaiak, euskarriak eta periferikoak garbitu ditu fabrikatzaileak ezarritako xedapen teknikoak
errespetatuz eta haien funtzionaltasuna mantenduz.
j) Hondakinak eta bota beharreko elementuak behar bezala bildu ditu deuseztatu edo
birziklatzeko.
k) Eragiketa guztiak egin dituenean laneko segurtasun-araudia eta ingurumena babestekoa
kontuan hartu ditu.
4.- Bulegoko administrazio eta kudeaketako oinarrizko lanak egiten ditu, erabili beharreko
dokumentuak eta aplikatu beharreko teknikak identifikatuz kasu bakoitzean.
Ebaluazio-irizpideak:
ditu.

a) Lan ingurunean dauden erreprodukzio ekipamenduak eta azaleztatzeak egitekoak identifikatu
b) Dokumentuen erreprografia, kopia eta azaleztatze-lanak egin ditu.
c) Oinarrizko azaleztatze-lanak egin ditu.
d) Biltegian bulegoko materialen izakinen maila egiaztatu du.
e) Artxiboko oinarrizko lanak egin ditu.
f) Erabili diren merkataritza eta administrazioko dokumentuak ezagutu ditu.
g) Lana egitean ardura erakutsi du.
h) Gainerako lankideekin adeitasunezko lan-harremanak izan ditu, eta lantaldean integratu da.
5.- Enpresako laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauekin bat aritzen da.
Ebaluazio-irizpideak:

a) Uneoro prebentzioari eta segurtasunari buruzko araudi orokorra bete du, baita enpresak
ezarritakoak ere.
b) Lantokian norberaren jardun eremuan dauden arrisku-faktoreak eta -egoerak identifikatu ditu.
c) Jarduerarekin ikusteko duten jarrerak hartu ditu laneko eta ingurumeneko arriskuak gutxitzeko.
d) Eragiketa batzuetarako eta besteetarako ezarritako norbera babesteko ekipamendua (NBE)
erabili du.
e) Makinak, ekipamenduak eta instalazioak babesteko gailuak erabili ditu jardueretan.
f) Prebentzio-planaren arabera jardun du.
g) Lan-eremua arriskuez libre, eta ordenan eta garbi mantendu du.
h) Energiaren kontsumoa eta hondakinen sorrera ahalik eta gehien gutxituz lan egin du.
6.– Arduraz jarduten du, eta enpresako harreman tekniko-sozialen sisteman integratzen da.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Arretaz bete ditu jasotzen dituen jarraibideak.
b) Egiten duen lanaz arduratu da, eta eraginkortasunez komunikatu da pertsona egokiarekin une
bakoitzean.
c) Betekizun eta arau teknikoak bete ditu, jardunbide profesionala erakutsi du eta lana arrazoizko
denboran bukatu du.
d) Errespetua erakutsi du uneoro ezarritako prozedurekiko eta arauekiko.
e) Ezarritako jarraibide eta prozeduren arabera antolatu du bere lana, lehentasunaren arabera
bete ditu zereginak, eta segurtasuneko eta kalitateko irizpideak erabili ditu esku-hartzeetan.
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f) Norberaren jarduera gainerako langileekin koordinatu du, eta aurreikusi gabeko edozein
aldaketaren, behar garrantzitsuren edo gorabeheraren berri eman du.
g) Lanera puntualtasunez heldu da, ezarritako atsedenaldiak hartu ditu eta lantokia ez du behar
baino lehenago utzi, behar bezala justifikatutako arrazoirik gabe.
h) Beharrezko informazioa edo norberak lanean izan ditzakeen zalantzak egoki galdetu dizkio
arduradun hurrenari.
i) Lana nagusiek emandako aginduen arabera egin du, eta kasuan kasuko aldaketak edo
iradokizunak behar den tokian eta moduan egin ditu.
4.- Espazioak eta ekipamenduak
4.1 Espazioak:
AZALERA (m2)

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA
Balio anitzeko gela.
Administrazioko lantegia
Informatikako eta komunikazioetako lantegia

40
50
60

4.2 Ekipamenduak:
Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta internet.
Ikus-entzunezko baliabideak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak
Mahaiak eta aulkiak.

Balio anitzeko gela

Lanpostu informatizatuak dituzten bulegoko
mahaiak
Inprimagailua
Aplikatzekoak diren informatika-programak.
Azaleztatzeko oinarrizko teknikak.
Erreprografiako ekipoa (fotokopiagailua,
eskanerra)
Artxibo arrunta
Bulegoko materiala
Azaleztatzeko ekipoak
Gillotina
Segurtasun ekipoakadabaki-panelekin.
eta baliabideak.
Kableatu-armairua

Administrazioko lantegia

Informatikako eta komunikazioetako lantegia

Informatikako eta sareak eta kanalizazioak
muntatzeko erreminta espezifikoak.
Rackak.
Sareak muntatzeko osagaiak
Askotariko kommutadoreak.
Sare-egokigailuak.
Hari gabeko sarbidea.
Hari gabeko routerra.
Ordenagailuak muntatzeko osagaiak.
Eskuzko erremintak
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Magnitude elektrikoak neurtzeko ekipoak.
Sare-egiaztagailuak.
Osagaiak soldatzeko ekipoak.
Elikatze-iturriak.
Internet konexioa duten ordenagailuak
Diagnostikatzeko softwarea
Suebakia
Inprimagailuak
Aire-konpresoreak galdara txikiarekin
Ekipoak klonatzeko softwarea
Lantegiko altzari espezifikoa (besteak beste, lanmahaiak, apalategiak eta erreminten orgak).
Zulagailua
Bihurkin elektrikoa
Krinpagailuak
Aire beroko pistolak
Kableak sartzeko gailua
Elektrizitate estatikoko deskargagailua

5.- Irakasleak.
5.1.- Sektore publikoan, lanbide-profilari lotutako lanbide-moduluak eman ahal izateko, hauek
izango dira irakasleen espezialitateak:

LANBIDE-MODULUA

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEA/BESTE
BATZUK
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3031 Bulegotika eta dokumentuak
artxibatzea
3029 Informatikako sistemak eta
osagaiak muntatzea eta mantentzea

Administrazio-kudeaketako
prozesuak

3030 Konfiguratzeko eta ustiatzeko
eragiketa osagarriak.

Sistema eta aplikazio
informatikoak

3016 Datuak transmititzeko sareak
instalatzea eta mantentzea.

Irakasle espezialista,
bidezkoa bada

E510. Merkataritza-prozesuko
administrazio-teknikak

Laneko prestakuntza eta
orientabidea
E800. Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Administrazio-kudeaketako
prozesuak
Sistema eta aplikazio
informatikoak
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada

3033 Lantokiko prestakuntza.

Sistema eta aplikazio
informatikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako
katedradunak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako irakasleak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

5.2 Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek behar ditu lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3031 Bulegotika eta dokumentuak artxibatzea
3029 Informatikako sistemak eta osagaiak muntatzea
eta mantentzea
3030 Konfiguratzeko eta ustiatzeko eragiketa
osagarriak
3016 Datuak transmititzeko sareak instalatzea eta
mantentzea
E510. Merkataritza-prozesuko administrazio-teknikak
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3033 Lantokiko prestakuntza.

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, edo
dagokion mailako titulua edo beste
zenbait titulu baliokide.

5.3 Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
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publikoa dutenetan, honako titulazio hauek beharko dira lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3031 Bulegotika eta dokumentuak artxibatzea
3029 Informatikako sistemak eta osagaiak muntatzea
eta mantentzea
3030 Konfiguratzeko eta ustiatzeko eragiketa
osagarriak
3016 Datuak transmititzeko sareak instalatzea eta
mantentzea
E510. Merkataritza-prozesuko administrazio-teknikak
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3033 Lantokiko prestakuntza.

Diplomaduna, ingeniari teknikoa edo
arkitekto teknikoa edo dagokion mailako
titulua edo beste zenbait titulu baliokide.

6.- Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su
acreditación o convalidación.
UNIDADES DE COMPETENCIA
ACREDITABLES

LANBIDE-MODULUAK
Bulegotika eta dokumentuak artxibatzea

UC0974_1: Datu- eta testu-tratamendurako
oinarrizko lanak egitea, baita dokumentazioa
prestatzekoak ere.
UC0971_1: Erreprodukzioko eta artxiboko
eragiketa osagarriak egitea euskarri arruntean
edo euskarri informatikoan.

3016 Datuak transmititzeko sareak instalatzea
eta mantentzea.
3029 Informatikako sistemak eta osagaiak
muntatzea eta mantentzea.

UC1207_1: Mikroinformatika-tresneria
muntatzeko eragiketa osagarriak egitea.
UC1208_1: Mikroinformatika-sistemak
mantentzeko eragiketa osagarriak egitea.

3030 Konfiguratzeko eta ustiatzeko eragiketa
osagarriak.

UC1209_1: Informazioaren eta
komunikazioaren teknologiekin eragiketa
osagarriak egitea.
7.- Norgehiagoka egonez gero, titulu honek onarpenerako lehentasun-irizpideak aplikatzeko
baimena ematen die erdi-mailako heziketa-ziklo hauetarako
Titulu honek lehentasuna izango du honako lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan
onartzeko:
Elektrizitatea eta elektronika
Informatika eta Komunikazioak
Fabrikazio mekanikoa
Instalatze- eta mantentze-lanak
Energia eta Ura
Erauzketa-industriak
Itsasoa eta Arrantza
Kimika
Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze-lanak
Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxoa
Eraikuntza eta Obra Zibila
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IX. ERANSKINA, UZTAILAREN 7KO 104/2016 DEKRETUARENA
OSTATUKO ETA IKUZTEGIKO OINARRIZKO LANBIDE-TITULUA
1.– Tituluaren identifikazioa
Ostatuko eta Ikuztegiko oinarrizko lanbide-titulua elementu hauek identifikatzen dute:
● Izena: Ostatua eta Ikuztegia.
● Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
● Iraupena: 2.000 ordu.
● Lanbide-arloa: Ostalaritza eta Turismoa.
● Europako baliokidea: INSN 3.5.3 (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua).
2.- Lanbide-profila
2.1 Tituluaren konpetentzia orokorra.
Titulu honen konpetentzia orokorrean honako hauek sartzen dira: turismo-ostatuetan edo beste
era batzuetakoetan gelak eta haien eremu komunak autonomiaz garbitu eta prest jartzea; instalazioak
eta altzariak egoera onean jagoteaz arduratzea; instalazio industrialetan ehungintzako artikuluak
sailkatu eta garbitzeko eginkizunak burutzea; bezeroei atenditu eta laguntzeko prozesuetan parte
hartzea; betiere, ezarritako kalitate-protokoloak jarraituaz, eta ingurumena babesteko, laneko
arriskuak prebenitzeko eta higieneko arauak zainduaz; guztia ere, erantzukizun eta ekimen
pertsonalarekin, eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz nahiz tokatzen den hizkuntza koofizialean
komunikatuaz, eta, halaber, atzerriko beste hizkuntzaren baten ere.
2.2 Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta
konpetentzia-atalen zerrenda
– Osatutako lanbide-kualifikazioak:
a) Operaciones básicas de pisos en alojamiento .HOT222_1. (1228/2006 Errege Dekretua,
urriaren 27koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0706_1: Gelak, eremu nobleak eta eremu komunak garbitzea eta prest jartzea.
UC0707_1: Ostatu-establezimenduetako arropa garbitzeko eginkizunak burutzea.
UC0708_1: Ostatu-establezimenduetako arropa konpondu eta lisatzeko eginkizunak burutzea.
b) Ikuztegi industrialaren eta hurbilekoaren eragiketa osagarriak. TCP138_1. (1087/2005 Errege
Dekretua, irailaren 16koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0434_1: Garbitu ahal izateko, arropa jaso, sailkatu era prestatzea.
UC0435_1: Uraren bidez arropa garbitzea.
UC0436_1: Arropa lehorrean garbitzea.
UC0437_1: Arropa lehortu, lisatu eta poltsaratzea.
– Osatu gabeko lanbide-kualifikazioak:
a) Cateringeko oinarrizko eragiketak. HOT325_1. (1700/2007 Errege Dekretua, abenduaren
14koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC1090_1: Catering-zerbitzuetatik heldu diren salgaiak jasotzeko eta garbitzeko zereginak
burutzea.
b) Merkataritzako jarduera osagarriak. COM412_1. (1179/2008 Errege Dekretua, uztailaren
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11koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC1329_1: Bezeroari arreta eta informazio operatibo, egituratu eta protokolarizatua ematea.
2.3 Lanbide-ingurunea
2.3.1 Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:
Gela-zerbitzaria turismo-ostatuko establezimenduetan, edozein delarik mota, modalitate edo
kategoria.
Valet edo geletako zerbitzariak.
Geletako eta garbiketako laguntzailea.
Ostatu-establezimendutako arropa zuri eta ikuztegiko laguntzailea.
Janzkiak garbitzeko eta lehortzeko makinetako langileak.
Arropa lisatzeko makina edo ekipoetako langilea.
3.- Heziketa-zikloko irakasgaiak
3.1 Tituluaren helburu orokorrak
a) Espazio eta materialei dagokienez barneko eta kalitateko prozesuak aplikatuaz oinarrizko
dekorazio-, mantenimendu- eta garbiketa-teknikak karakterizatzea, betiere gelak, eremu nobleak eta
eremu komunak prest jartzearren.
b) Catering-zerbitzuan, muntaketa- eta desmuntaketa-teknikak errekonozitzea eta, orobat,
lehengaiak banatu eta kontserbatzekoak; eta, hartarako, cateringeko muntaketa prestatzeko
jarraibide-sekuentzia aplikatzea.
c) Garbiketak eta konponketak egiteko, garbitegiko eremuan diren baliabide-premiak zehaztea;
eta, hartarako, materialak eta ehunezko produktuak bildu eta aukeratzeko ezarritako kokapen eta
inbentarioko prozedurak aplikatzea.
d) Behar diren ekipoak eta osagarriak hautatzea; hartarako, batetik, haiei lotutako prozesuak
deskribatzea, eta, bestetik, ehunezko artikuluak plantxatu eta garbitzeko aplikatu behar diren
irizpideak identifikatzea.
e) Garbitegi-sailei dagozkien ezaugarriak, espazioak eta atazak bereiztea, kontrol- eta informaziozirkuituak aplikatuz, betiere ostatu-establezimenduetako arropa garbitu, lisatu eta akaberarekin ixteko
eginkizunak gauzatzearren.
f) Ehunezko atalak eskuz eta makinaz josteko oinarrizko teknikak aplikatzea, eta ekipo eta
tresnak trebetasunez eta segurtasunez erabiltzea, jantziak eta etxeko gaiak konpontzeko eta
egokitzeko.
g) Segurtasun- eta ingurumen-baldintzatzaileak baloratuaz, hondakinak biltzeko lanabesak eta
praktikak identifikatzea, hondarrak gaika biltzearren.
h) Bezero motaren eta egoeraren arabera komunikazio-teknikak aukeratzea, kontuan izanik aldez
aurretik ezarritako protokoloak eta bezeroaren beharrizanen aurrean izan beharreko jarrera pertsonala
baloratuaz, betiere bezerori egoki atenditzeko.
i) Laguntza emateko protokoloak eta formula ezberdinak identifikatzea; haiek, betiere, lantokiko
irudi korporatiboarekiko koherentziarekin uztartzen direlarik, zertarako-eta bezeroarekin izaten diren
harremanetan kortesia-arauak aplikatzeko.
j) Ingurune naturalean izaten diren gertakariak ulertzea, ezagutza zientifikoa jakintza integratu
baten moduan erabiliz; halaber, ezagutzaren eta esperientziaren eremuetan oinarrizko arazoak
identifikatu eta konpontzeko metodoak ezagutu eta aplikatzea.
k) Trebetasunak garatzea arazoak formulatu, planteatu, interpretatu eta konpontzeko; kalkulu
matematikoaren arrazoinamendua aplikatzea gizartean eta lan-ingurunean moldatzeko, eta bere
baliabide ekonomikoak kudeatzea.
l) Giza gorputzaren funtzionamenduaren oinarrizko alderdiak identifikatu eta ulertzea, eta horiek
norberaren eta taldearen osasunarekin lotzea; gainera, higienea eta osasuna baloratzea bizitzan
ohitura osasungarriak garatu eta finkatzeko, zein ingurunetan dauden kontuan hartuta.
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m) Natura-ondarearen zaintzarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak
garatzea, eta izaki bizidunen eta natura-ingurunearen arteko elkarreragina ulertzea, horrela gizakien
ekintzak ingurumenaren orekan dituen ondorioak baloratu ahal izateko.
n) Informazio-iturrien oinarrizko trebetasunak garatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak ikuspegi kritikoz erabiltzea, ingurune pertsonal, sozial edo profesionalean informazioa
lortu eta jakinarazteko.
ñ) Kultura- eta arte-ekoizpenen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea, haien elementuak aztertzeko
oinarrizko teknikak aplikatuz; betiere, errespetuz eta sentikortasunez jokatzeko, kultura-aniztasunaren,
ondare historiko-artistikoaren eta kultura- zein arte-adierazpenen aurrean.
o) Hizkuntza-trebetasun eta abileziak garatu eta finkatzea; eta eskatzen den zehaztasun,
argitasun eta arintasun maila lortzea, gaztelaniari eta, halakorik denean, hizkuntza koofizialari buruzko
ezagutzak erabiliz komunikatzeko, bai gizarte-ingurunean, bai eguneroko bizitzan eta bai lanjardueran ere.
p) Atzerriko hizkuntzan oinarrizko hizkuntza-trebetasunak garatzea, ahoz eta idatziz komunikatu
ahal izateko eguneroko bizitzan eta lan-jardueran ohikoak eta aurreikustekoak diren egoeretan.
q) Gaur egungo gertakarien arrazoiak eta ezaugarriak ezagutzea, baita bilakaera historikoari eta
banaketa geografikoari dagozkionak ere, gaur egungo gizarteen ezaugarriak esplikatzeko.
r) Printzipio demokratikoetan oinarritutako balioak eta jokaerak garatzea, eta ohiko harreman
sozialetan aplikatzea eta, orobat, gatazken konponbide baketsuan.
s) Prestakuntzarako dauden baliabideak eta eskaintzak alderatu eta hautatzea bizialdi osoko
ikaskuntzarako, horrela lan egoera berriei eta egoera pertsonal berriei egokitzeko.
t) Ekimena, sormena eta joera ekintzailea garatzea, baita norberarengan konfiantza izatea, partehartzea eta ikuspegi kritikoa ere, egoerak eta gorabeherak konpondu ahal izateko, bai lan-jardueran,
bai eremu pertsonalean.
u) Lanak taldean egitea, nork bere betebeharrak hartuz, besteak errespetatuz eta beraiekin
elkarlanean arituz, baita besteekiko tolerantziaz eta errespetuz ere, zereginak eraginkortasunez
egiteko eta garapen pertsonalerako lagungarri izateko.
v) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea, betiere informatzeko,
komunikatzeko, ikasteko eta laneko zereginak errazteko.
w) Laneko eta ingurumeneko arriskuak lan-jarduerarekin erlazionatzea, norbera babesteko behar
diren prebentzio-neurriak erabiltzeko xedez, gainontzeko pertsonei eta ingurumenari kalterik ez
egiteko.
x) Bere lanbide-jarduerako teknikak garatzea lanaren eraginkortasuna eta kalitatea ziurtatuz, eta,
egoki bada, laneko jardueretan hobekuntzak proposatzea.
y) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan izanda, gizarteko
agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa
parte hartzeko.
3.2 Lanbide-moduluak
Heziketa-ziklo honen moduluak honako hauek dira:
KODEA

LANBIDE-MODULUA

ORDUESLEIPENA

IKASTAROA

165

1

99

1

3077

Ostatuetan logelak eta eremu komunak
prest jartzea.
Ehungintzako material eta produktuak

3093

Arropa garbitu eta lehortzea.

165

1

3094

Arropa lisatzea eta poltsaratzea.
Ostatuan arropa zuria mantentzea eta
ikuztegia.
Cateringa eta taldeentzako materialak
prestatzea eta muntatzea

132

1

240

2

120

2

3130

3131
3039
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3005

Bezeroaren arreta

66

1

3009

Zientzia aplikatuak I

165

1

3042

Zientzia aplikatuak II

144

2

3011

Komunikazioa eta gizartea I

165

1

3012

Komunikazioa eta gizartea II

168

2

E800

Laneko prestakuntza eta orientabidea

53

2

3132

Lantokiko prestakuntza.

260

2

Tutoretza eta orientabidea I

33

1

Tutoretza eta orientabidea II

25

2

GUZTIRA

2.000

3.3 Moduluen garapena
Lanbide-modulua: Ostatuetan logelak eta eremu komunak prest jartzea.
Kodea: 3130
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 165 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Ostatu-establezimenduen formula ohikoenak sailkatzen ditu, solairu-sailaren egitura eta
funtzioak identifikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ostatu-formula ezberdinak karakterizatu ditu, betiere eduki, kategori, establezimenduaren
kokapen eta ematen diren zerbitzuen arabera.
b) Ostatu-establezimenduetan ohikoak diren oinarrizko organigramak deskribatu ditu, eta bai
horien erlazio hierarkikoak eta dependentziazkoak ere.
c) Solairu-eremua osatzen duten aldeak bereiztu ditu, eta, hartarako, sailaren funtzioak eta eta
bere ezaugarriak zehaztu ditu.
d) Solairu-eremuko lanpostu bereizgarrienak deskribatu ditu, eta, hartarako, haien funtzio
nagusiak eta euren arteko erlazioak adierazi ditu
e) Ostatu-establezimenduaren barruan, solairu-sailak beste sail batzuekin finkatzen dituen
erlazioak identifikatu ditu.
f) Ostatuaren eremuko lan-taldeetako kide bakoitzaren erantzukizun, funtzio eta atazen mugak
definitu ditu.
g) Jarduera profesional esanguratsuenei dagozkien lan-denborak planifikatu ditu.
h) Lanbide-arloan jazotako berrikuntzak zehaztu ditu.
2.- Zerbitzuko premiekin erlazionatuz, solairu-eremuko izakinen horniketa-, kontrol- eta inbentarioteknikak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Izakinak jaso, bildu, banatu eta bidaltzeari dagokionez, administrazio-prozedurak deskribatu
ditu, sortutako dokumentuen funtzioa eta betekizun formalak zehaztuaz.
b) Izakin erabilienen sailkapen- eta kokapen-irizpideak esplikatu ditu.
c) Inbentario mota erabilienak ezaugarritu eta deskribatu ditu, batetik, eta, bestetik, haietariko
bakoitzaren xedearekin erlazionatu ditu.
d) Office eta biltegia antolatu ditu; eta, hartarako, garbi eta ordenaturik eduki ditu; betiere,
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ezarritako prozedurekin bat etorriz arropa, material eta izakinen stock-maila kontralatuz.
e) Izakinen inbentarioa eta galeren erregistroa gauzatu eta eguneratu ditu, zehatz eta argi;
betiere, ezarritako jarraibide eta prozedurekin bat etorriaz.
f) Hierarkiko goiko mailak, inbentarioa kontrolatzearen emaitzat egiaztatu ditzan, beharrezko
dokumentazioa interpretatu eta bete du.
g) Aurrez finkatutako stock-ekikoak beteaz eta produktuen iraungipena kontrolatuaz, biltegiari
dagozkion birjarpenak eta mantenimendua burutu ditu.
h) Solairu-eremuko barne horniketa egiteko erabilitako dokumentazioa interpretatu eta bete du.
i) Biltegiratze-prozesuan zehar antzemandako anomaliak egiaztatu ditu, eta komunikazio egokia
egin du, prozedurekin bat jardunez.
j) Salgaiak jaso, biltegiratu eta banatzeko prozesuetan parte hartzeko behar diren erantzukizuna
eta zintzotasuna baloratu ditu.
3.- Lanabes egokien bidez gelak, eremu nobleak eta eremu komunak garbitu eta prest jartzeko
teknikak aplikatu ditu, ahozko eta idatzizko informazioa interpretatuz eta beharrezko dokumentazioa
betez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ostatu-establezimenduetan erabilitako zolagainak, ehunezko elementuak, materialak eta
estaldurak identifikatu ditu, eta, hartarako, haietariko bakoitzaren ezaugarri garrantzitsuenak
deskribatu ditu.
b) Azalerak garbitu, mantendu eta kontserbatzeko produktuak, desinfektatzaileak, intsektizidak
eta aire-gozagarriak identifikatu ditu, eta, hartarako, osagai printzipalak, erabiltzeko era egokia eta
aplikazio ohikoenak seinalatu ditu.
c) Ostatu-establezimenduetan, usatzen diren harrera eta amenitiy produktuak eta arropa zuria
errekonozitu ditu.
d) Lan-aginduak eta beste dokumentazio bat aztertu ditu, garbiketa-atazak planifikatzeko eta
espazioak prest jartzeko, betiere atazaren fase bakoitzari dagozkion inprimakiak betez.
e) Garbiketa mota bakoitzerako behar diren produktuak, lanabesak eta makinaria hautatu ditu,
eta, orobat, baliatuko den teknika.
f) Zerbitzariaren eskorga eta garbiketa-eskorga muntatu eta garbitu ditu; eta, hartarako, kontrolatu
egin dira arropa zuria, garbiketa-produktuak, erabilera-elementuak eta produktu osagarriak.
g) Eremu publikoak eta gelak garbitu eta prest jarri ditu; eta, hartarako, aurrez ezarritako
metodoak eta prozesuak jarraitu ditu, eta kontuan izan beharreko funtsezko puntuak eta kalitatea
adierazi ditu.
h) Oro har, bezero, paziente eta erabiltzaileen arropa partikularra bidali, garbitu eta berriz jartzeko
izapideak eta prozesuak deskribatu ditu.
i) Gainbegiratupean, ustezko bezeroen eskariz ekipajeak egin ditu.
j) Obra eta pinturaren ondoriozko ustezko blokeoetarako, gelak prestatu ditu, jarraibideak
jarraituz.
k) Ezarritako protokoloen arabera, bezeroek eta erabiltzaileek galdutako objektuak nola tratatu
behar diren zehaztu du.
4.- Solairu-eremuko oinarrizko dotazioa osatzen duten ekipoak, makinak eta lanabesak erabiltzen
ditu, betiere atazarekin eta errendimendu egokiarekin erlazionatuz haiek.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Solairu-eremuan, ohikoak diren ekipo, makinaria, tresna eta lanabesei dagokienez motak,
maneiua, aplikazioak, mantenimendua eta arriskuak esplikatu ditu.
b) Ostatu-establezimenduetan, garbiketak egiteko erabili ohi diren makinen erabileramantenimendua egin du. Hauek dira makinak: xurgagailuak, baporezko garbiketa-makinak,
distiragailuak, argizari-makinak, leungailuak.
c) Makinak, erremintak eta lanabesak garbitu ditu.
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d) Aldez aurretik ezarritako agiri eta prozeduren arabera, ekipoetako anomaliak komunikatu ditu.
e) Ekipoak eta instalazioak jagon eta mantentzeko konpromisoa bereganatu du, eta prozesuan
erabilitako baliabideei probetxurik handiena atera die, behar ez diren kostuk eta higatzeak saihestuz.
f) Garbiketa-produktuak, lanabesak eta makinak maneiatzeko segurtasun- eta prebentzio-arauak
aplikatu ditu.
5.- Dekorazio-elementuak eta altzariak garbitu eta mantentzeko teknikak aplikatzen ditu, lanabes
eta produktu egokiak erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
Ostatu-establezimenduetako lorategi, eremu publiko, saloi eta geletan gehien erabilitako altzari
motak identifikatu ditu.
b) Ostatu-establezimenduetan sarri erabiltzen diren dekorazio-elementuak identifikatu ditu.
c) Altzariak eta dekorazio-elementuak garbitu, mantendu eta kontserbatzeko teknikak aplikatu
ditu; eta hartarako aukeratu egin ditu kasu bakoitzerako teknika egokiena eta material eta produktu
erabilgarriak.
d) Barruko landareak mantendu eta kontserbatu ditu, eta lora- eta fruitu-konposizio errazak egin
ditu; eta, hartarako kontuan izan ditu urtarokotasun- eta estetika-irizpideak eta jaiegunak.
e) Ekipoak eta instalazioak jagon eta mantentzeko konpromisoa bereganatu du, eta prozesuan
erabilitako baliabideei probetxurik handiena atera die, behar ez diren kostuk eta higatzeak saihestuz.
f) Prozesu guztian zehar kalitate-prozesuak jarraitu ditu.
B) Edukiak:
1.- Ostatu-establezimenduen sailkapena eta solairu-sailaren rola.
Ostatu turistikoak eta ez-turistikoak:ezaugarriak.
Solairu-saila.
Hoteleko gela. Hotelak ez diren entitateetan solairuen kudeaketaren bereizgarriak: ospitaleak eta
klinikak.
Hirugarren adinekoentzako egoitzak. Eskola-egoitzak.
Turistikoak ez diren beste ostatu batzuk.
Solairu-saileko profesionalak.
Produktu, baliabide eta jarduera profesionaleko berrikuntzak.
Ostatu-prozesuetan kalitatea eta deomtologia profesionala.
2.- Solairu-eremuko izakinei dagokienez horniketa-, kontrol- eta inbentario-teknikak.
Garbiketan erabilitako produktuak.
Arriskuak.
Garbiketa-teknikak: deskripzioa eta aplikazioa.
Birjarpena.
Laneko aginduak eta beste dokumentu batzuk.
Ekipajeak egitea.
Pintatzearen eta obren ondoriozko blokeoetarako gelak prestatzea.
Ekitaldi espezifikoetarako saloiak muntatzea. Muntaketan oinarrizko protokolo-arauak.
Ostatuan galdutako objektuen kudeaketa.
3.- Garbiketarako lanabesak, makinak eta ekipoak erabiltzea, eta solairu-eremua prest jartzea
Solairu-eremua mantentzeko eta garbitzeko ekipoak, makineria, lanabesak eta tresnak.
Ekipoen erabileran optimizazioa eta aurrezpena.
4.- Ostatuko dekorazio-elementuak eta altzariak mantentzeko teknikak.
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Ostatu-jardueretako enpresetan dekorazioa eta altzariak.
Altzari motak eta materialak dekorazioan.
Kokapena eta banaketa.
Kristalak, estaldurak, alfonbrak eta gortinak.
Lanbide-modulua: Ehungintzako material eta produktuak
Kodea: 3077
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 99 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
ditu.

1.- Ehunezko material eta produktuak jasotzen ditu, eta haien propietate eta aplikazioak bereizten
Ebaluazio-irizpideak:

a) Jasotako salgaiak eta albaranaren edukia bat etortzen diren aztertu du.
b) Materialak bereizi ditu (ehunak, xaflak, elementu osagarriak eta beste batzuk), ezaugarrien eta
aplikazioaren arabera.
c) Materialak sailkatu ditu, ezaugarriak kontuan harturik (tamaina, loditasuna, akatsak eta beste
batzuk), baita jatorriaren eta aplikazioaren arabera.
d) Akats eta anomaliarik ohikoenei erreparatu die, bai jatorri naturala dutenei bai fabrikazio
prozesuaren ondoriozkoei.
e) Ehungintzako material eta produktuak fabrikatzeko oinarrizko prozesuak deskribatu ditu.
f) Tratamenduek lehengaiei eransten dizkieten propietate eta ezaugarriak deskribatu ditu
(zuritzea, tinduak, gogorgarriak eta beste batzuk).
g) Osaerari eta manipulazioari buruzko etiketa normalizatuak interpretatu ditu.
h) Egiaztatu du bat datozela etiketak material edo produktuaren fitxa teknikoko zehaztapenekin.
i) Denboraz eta ahaleginez aritu da ezagutzak eta informazio osagarriak zabaltzen.
2.- Elementu osagarriak jasotzen ditu, haien ezaugarriak eta aplikazioak lotuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jasotako lotearen osaera eta haiek babesteko neurriak erabaki ditu.
b) Egiaztatu du bat datozela jasotako elementuak eta eskatutakoak.
c) Elementu betegarriak, indargarriak, hornigarriak, euskarriak eta beste batzuk identifikatu ditu.
b) Elementu osagarriak bereizi ditu, haien ezaugarriak eta aplikazioak kontuan izanda.
e) Elementu osagarriak sailkatu ditu, terminologia zuzena erabiliz betiere.
f) Egiaztatu du bat datozela etiketak material edo produktuaren fitxa teknikoko zehaztapenekin.
3.- Ehungintzako material eta produktuak eta elementu osagarriak biltegiratzen ditu, eta
haientzako kokalekua eta baldintzak justifikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Produktuak jatorriaren eta aplikazioaren arabera taldekatu ditu.
b) Ehungintzako materialak eta elementu osagarriak erabili eta kontserbatzeko oinarrizko
baldintzak aipatu ditu.
c) Gaizki erabiltzeagatik edo biltegiratzeagatik gertatutako akatsak identifikatu ditu.
d) Ingurumeneko baldintzen zerrenda egin du (tenperatura, hezetasuna, argia eta aireztatzea,
besteak beste), eta pilatutako produktuak biltegian jartzeko prozedura zehaztu.
e) Biltegiko produktuen trazabilitatea ziurtatu du.
f) Aurkezteko eta enbalatzeko garraiatzeko modu desberdinak biltegiratzeko eta garraiatzeko
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premietara egokitu ditu.
g) Ehungintzako eta materialak eta elementu osagarriak biltegiratzeko eta egokitzeko oinarrizko
baldintzak identifikatu ditu.
h) Segurtasunari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko neurriak errespetatu eta aplikatu ditu
biltegian.
i) Biltegia garbi eta txukun eduki du une oro.
4.- Biltegiko izakinak kontrolatzen ditu, eta gutxieneko kantitatea justifikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Biltegian diren produktuen inbentarioa egin du, eta, beharrezkoa denean, gorabeherei buruzko
partea ere bai.
b) Biltegiarekin erlazionatutako dokumentazio teknikoa deskribatu du.
c) Gutxieneko biltegiratzea erlazionatu du hornitzaileen horniketa-denborarekin.
d) Biltegiratze eta inbentario motak eta haien aldagaiak identifikatu ditu.
e) Biltegiratzea berriturik dagoela ziurtatzeko erabiltzen diren mekanismoak zehaztu ditu.
f) Informatikako tresnak aplikatu ditu biltegia kontrolatzeko.
g) Izakinen sarrerak eta irteerak erregistratu ditu, eta dagozkion artxiboak eguneratu ditu.
h) Biltegiko kontrolari buruzko informazioa prestatu du ordenatuki, argitasunez eta era egituratu
eta zehatzean.
i) Biltegia kontrolatzeak produkzio-prozesuan duen garrantzia baloratu du.
B) Edukiak:
1.- Materialak eta gaiak ehungintzan eta larrugintzan
Harrerako eragiketa eta egiaztapenak.
Produktuen sarrerari buruzko dokumentuak.
Etiketen eta dokumentazio teknikoaren irakurketa eta interpretazioa.
Materialen identifikazioa, nolakotasunaren eta ezaugarrien arabera.
Ehunezko materialen eta produktuen aurkezpen komertziala.
Materialetan, akats eta anomaliak detektatzea.
Zuntz naturalak, artifizialak eta sintetikoak. Sailkapena, ezaugarriak eta propietateak.
Hariak: motak, identifikazioa eta transformazio-prozesuak.
Ehunak: zulo-brodatua eta puntua.
Ehundu gabeko oihalak: ezaugarriak eta lortzeko modua.
Larrua eta ilea. Ezaugarriak eta aplikazioak ehungintzan. Akats nagusiak.
Ehunezko produktuen, osagarrien eta apaingarrien etiketatze-lanari buruzko arauak.
2.- Elementu osagarriak
Etiketen eta dokumentazio teknikoaren irakurketa eta interpretazioa.
Elementu osagarriak identifikatzea, nolakotasunaren eta ezaugarrien arabera.
Elementu osagarrien aurkezpen komertziala.
Akatsak eta anomaliak atzematea.
Lekedak eta kolak, silikonak eta disolbagarriak. Ezaugarriak eta aplikazioak jantzigintzan.
Prestaketa eta apaingarriak.
Osagarriak.
Betegarrizko edo indargarrizko osagarriak.
Tinduak eta argizariak. Motak eta aplikazioak.
3.- Ehunezko material eta produktuak eta elementu osagarriak biltegiratzea
Produktuen identifikazioa eta kodetzea.
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Materialen biltegiratzea.
Gaien eta materialen manipulazioa.
Kokatzea, antolatzea eta espazioa optimizatzea.
Ehunezko materialen garbiketa eta mantentze-lana.
Arriskuei aurrea hartzeko neurriak, biltegiratzean eta manipulazioan.
4.- Biltegiaren kontrola
Biltegi txiki baten kudeaketa.
Izakinen kontrola. Biltegiratze motak.
Biltegiaren kudeaketan, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak aplikatzea. Kalkuluorriak, testu-prozesadoreak eta berariazko aplikazioak.
Lanbide-modulua: Arropa garbitu eta lehortzea.
Kodea: 3093
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 165 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Garbiketa-prozesua zehazten du, zeina garbitu beharreko ehunen eta orbanen
nolakotasunekin erlazionatzen baitu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materialak dagozkien etiketekin markatu ditu.
b) Garbitu behar den ehunaren osaera identifikatu du.
c) Ehunezko zuntzen propietate nagusiak deskribatu ditu, garbiketarekin eta lehortzearekin
erlazionatuz.
d) Ehunezko produktuen kontserbazio-sinbolo motak identifikatu ditu.
e) Garbituko den artikuluari buruz behar den informazioa –fabrikatzaileak zehaztua– lortu du, hain
justu ere artikulu horren osaerari eta garbiketa egokiena egiteko baldintzei dagokienez.
f) Garbiketa-programa ezberdinak eta euren ezaugarriak deskribatu ditu.
g) Orban mota ezberdinen izaerak identifikatu ditu, eta bai haiek kentzeko era ere.
h) Orbanen aurre-garbiketarako sustantziak sailkatu ditu.
i) Garbiketa-prozesua zehazteari dagokionez, baliabideen eragingarritasuna eta hondakinak
minimizatzea baloratu ditu.
2.- Urez edo lehorrean garbitzeko eta sikatzeko makina prestatu du, eta, hartarako, hautatutako
aldagaiak erlazionatu ditu garbitu behar diren artikuluen ezaugarriekin.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ahalik eta erarik homogeneoan multzokatu ditu janzkiak; hala, urez edo lehorrean garbitzeko
prozesuak optimizatzeko.
b) Makinen gailuak eta haien kontrol-sistemak identifikatu ditu.
c) Makinetan baimendutako garbiketa- eta lehortze-parametro aldagarriak konfiguratu ditu; eta,
hartarako, tratatu behar diren janzkien garbiketa-baldintzei egokitu ditu haiek.
d) Garbiketa- eta lehortze-prozesua hasi aurretik, makinaren garbitasun-egoera egiaztatu du.
c) Ekipo eta erreminten garbiketa, lubrifikazioa eta lehen mailako mantentze-lanak egin ditu.
e) Ekipo, osagarri eta erreminten doiketa eta egokitzea egin ditu, egin beharreko eragiketa
kontuan izanik.
f) Ekipoen elementu suntsikorrak zein diren finkatu du, eta haiek muntatu eta desmuntatzeko
proba-lanak egin ditu.
h) Laneko arriskuei aurrea hartzeko neurriak aplikatu ditu makinak prestatzerakoan.
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3.- Garbiketa-makinekin jarduten du, betiere produktu kimiko ezberdinen eraginak baloratuz.
Ebaluazio-irizpideak:
b) Garbiketarako produktu kimikoak eta haien aplikazioak identifikatu ditu.
b) Produktu kimikoen etiketetan, identifikatu egin ditu kontserbazio-, manipulazio- eta arriskusinboloak.
c) Makinen manipulazioan ingurumen- eta segurtasun-arauak jarraitu ditu.
d) Tratatu beharreko janzki partida bakoitzerako produktu kimiko egokiak hautatu ditu, eta bai
horien dosifikazioak ere.
e) Uraren, energiaren eta produktu kimikoen kontsumoa minimizatzeko irizpideak aplikatu ditu.
f) Egindako programazioaren barruan, makina bidezko garbiketa-prozesua normaltasunez egiten
dela egiaztatu du.
g) Makinan edo aurrez ezarritako garbiketa-prozesuan hutsegite operatiborik atzemanez gero,
aldatu edo geldiarazi egin ditu.
h) Garbiketa-eragiketaren ingurumen-inpaktua identifikatu du.
i) Janzki bakoitzean egindako garbiketan, eskatutako kalitate-parametroak konplitzen direla
egiaztatu du, eta, kasua denean, separatu egin ditu berriro garbitu beharrezko janzkiak.
j) Garbiketa-makinak maneiatzerakoan segurtasun-arauak aplikatu ditu.
4.- Lehortze-makinekin jarduten du, aukeratutako parametroak justifikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehortzearen aurreko urrats gisa baloratu du xukatzea.
b) Lehorketan kontrolatu beharreko parametroak identifikatu ditu (tenperatura, airearen inbertsio
eta hozte denborak, eta beste batzuk).
c) Ehunezko artikulu mota ezberdinetarako lehortze-baldintza egokienak deskribatu ditu.
a) Lehortutako arropa ez onartzeko prozedurak deskribatu ditu.
e) Nahi zen hezetasun-gradua lortu du arropan, eta, hala, arropari kalte egitea saihestu du.
f) Energiaren kontsumoa minimizatzeko irizpideak aplikatu ditu.
g) Makina bidezko lehortze-prozesua normaltasunez egiten dela egiaztatu du, eta, hartarako,
egoki denean, beharrezko zuzenketak egin ditu.
h) Lehortze-makinak maneiatzerakoan segurtasun-arauak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Arroparen garbiketako eta ikuztegiko prozesuak zehaztea.
Ikuztegiko oinarrizko prozesuak eta atazak.
Ikuztegi industrialak eta hurbilekoak.
Arropa garbitzeko lantokietan, lan-eremuak, egitura eta antolaketa,
Orbanak kentzeko eta orbanen ezabatze lokalerako prozesuan erabili daitezkeen produktu
kimikoak eta sustantziak. Produktu puruak eta produktu komertzialak.
Arropa garbitzerakoan erabilitako produktuei dagokienez, informazio teknikoa eta kontserbazio,
biltegiratze eta manipulazioari buruzko araudia.
Orbanaren nolakotasunaren, janzkiaren osaeraren eta erabili beharreko garbiketa-produktuaren
arteko erlazioa.
Orbanak kentzeko prozedura espezifikoak.
2.- Instalazioak prestatzea
Garbiketa-makinak eta garbiketa-tunelak.
Lehen mailako mantenimendua.
Garbiketa-programa, eta horren aplikazioa janzki motaren eta lohitasun motaren arabera.
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Lehortze-makinak.
Lehen mailako mantenimendua.

3.- Arropa garbitzea
Uraren kalitatea: nolakotasuna; aspektua, gogortasuna eta alkalinotasuna; Ph-aren kontzeptu
elementala; materia organikoak eta lohitasunak.
Uraren tratamendua.
Uraren bidez egindako garbiketaren eta lehortzearen ezaugarri nagusiak.
Garbiketa-prozesuaren faseak: umeltzea, aurreikuzketa, zuriketa eta urberritzea.
Garbiketa-produktuak: detergenteak, "bahitzaileak", neutralizatzaileak, leuntzaileak eta beste
batzuk.
Uraren bidezko garbiketan eta garbiketa lehorrean erabilitako produktuei dagokienez, informazio
teknikoa eta kontserbazio, biltegiratze eta manipulazioari buruzko araudia.
Arropa garbitzearen ingurumen-inpaktua eta segurtasun-arauak.
4.- Arropa lehortzea
Lehortze-prozesuaren ezaugarri orokorrak.
Lehortze-prozesuaren faseak.
lehortzean, energia minimizatzea eta segurtasun-arauak.
Lanbide-modulua: Arropa lisatzea eta poltsaratzea.
Kodea: 3094
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Ehunezko gaiak lisatzeko eta haiei akabera emateko makinak eta ekipoak prestatzen ditu, eta
hautatutako aldagaiak ehunezko gaien ezaugarriekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Makinen eta haien kontrol-sistemen funtzionamendua identifikatu ditu.
d) Prozesua hasi aurretik, ekipoaren eta makinaren garbitasun-egoera egiaztatu du.
c) Ekipo eta makinen parametro doigarriak konfiguratu ditu, eta, hartarako, eta tratatuko diren
janzkien baldintzetara egokitu ditu haiek.
d) Lisatze-makina ezberdinen garbiketa, lubrifikazioa eta lehen mailako mantentze-lanak egin
ditu.
e) Ekipo, osagarri eta erreminten doiketa eta egokitzapena egin ditu, egin beharreko eragiketaren
arabera.
f) Ekipoen elementu suntsikorrak zein diren finkatu du, eta haien muntaketa eta desmuntaketen
proba-lanak egin ditu.
g) Lisatze-, toleste- eta poltsaratze-prozesuei lotutako zerbitzu osagarriak identifikatu ditu.
2.- Ehungintzako artikuluak lisatu ditu, aukeratutako prozedurak justifikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lisatze-prozesua burutzeko ekipo edo makina egokia zehaztu du (akaberetarako tunela,
plantxa, prentsa, manikia eta beste batzuk).
b) Lisatu eta lehortzeko makinan egoki sartu du arropa zapala.
c) Eskuz edo makinaz lisatzeko, artikulua edo janzkia egoki paratu du, haien egitura, neurri eta
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formarekin bat etorriz.
d) Lisatze-prozesuan, kontrolatu egin ditu tenperaturaren, airearen presioaren, denboraren eta
abiaduraren parametroak.
e) Artikuluei akabera egokia eman zaiela egiaztatu du, eta, hartarako, multzotik apartatu egin ditu
berriro prozesatu behar direnak.
f) Lisatze-makinak maneiatzerakoan segurtasun-arauak aplikatu ditu.
3.- Ehunezko artikuluak egokitu egin ditu, eskatutako kalitate-parametroak aztertuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Toleste-, paketatze- eta poltsaratze-prozesua burutzeko erabili behar den makina edo ekipoa
zehaztu du.
b) Toleste, paketatze eta poltsaratzeko parametro doigarriak –makina eta ekipoetan baimenduak–
konfiguratu ditu, eta, hartarako, tratatu behar diren janzkien baldintzetara egokitu ditu (tenperatura,
denbora, abiadura eta presioa).
c) Janzkia edo artikulua egoki paratu du makinan, haren ezaugarriak kontuan izanik.
d) Artikuluak ondo egokitu direla egiaztatu du, eta, hartarako, multzotik apartatu egin ditu berriro
prozesatu behar direnak.
e) Estaldurako materialaren eta poltsen dimentsioak eta motak identifikatu ditu.
f) Egokitze-makinak maneiatzerakoan segurtasun-arauak aplikatu ditu.
4.- Entrega daitezen, tratatutako artikuluak prestatu ditu; eta, hartarako, trazabilitatea aseguratu
eta identifikatzeko parametroak errekonozitu ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ehunezko artikuluak identifikatu eta biltegiratzeko teknikak deskribatu ditu.
b) Tratatutako artikuluak identifikatu eta etiketatu ditu.
c) Prozesuetako trazabilitate premia baloratu du.
d) Euren kontserbazioa ziurtatzeko baldintzetan biltegiratu ditu prozesatutako artikuluak.
e) Entregatu edo garraiatu daitezen, prestatu egin ditu artikuluak.
f) Produktuak entregatzeari lotutako dokumentuak errekonozitu ditu.
g) Aurrekontuarekin bat etorriz fakturatu du zerbitzua.
h) Izan litezkeen erreklamazioak atenditu ditu.
B) Edukiak:
1.- Lisatze-, toleste- eta poaltsaratze-makinak.
Ezaugarriak.
Lehen mailako mantenimendua.
Lisatze-, toleste- eta poaltsaratze-prozesuan konfiguratu daitezkeen parametroak.
Eskuzko plantxa.
Lurrun-sorgailuak.
Tolestatze-makinak. Eskuzkoak eta automatikoak.
Poltsaratze-makinak.
2.- Lisatzea
Lisatze-prozesuaren ezaugarri orokorrak.
Lisatzean, energia minimizatzea eta segurtasun-arauak.
Eskuz eta makinaz lisatzeko teknikak.
3.- Tolestea, paketatzea eta poltsaratzea.
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Lisatze-, toleste- eta poaltsaratze-prozesuaren ezaugarri orokorrak.
Lisatzean, paketatzean eta poltsaratzean, hondakinak minimizatzea eta segurtasun-arauak.
Estaldurako materialak.
4.- Produktuak igortzea
Identifikatzeari eta igortzeari buruzko etiketatua.
Produktu akaberadunak biltegiratzea. Produktua kontserbatzeko baldintzak.
Fakturazioa.
Erreklamazioei aurre egitea.
Lanbide-modulua: Ostatuan, arropa zuria mantentzea eta ikuztegia.
Kodea: 3131
Kurtsoa: 2
Iraupena: 240 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Ostatu-establezimenduko arropa zuriaren eta ikuztegiaren saila deskribatu du, eta, hartarako,
atazak lanpostu bakoitzarekin erlazionatu ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ostatu-establezimenduko ikuztegiaren antolaketa deskribatu du.
b) Arropa zuriren eremuaren eta ehunak garbitzeko eremuaren funtzioak aztertu ditu.
c) Hoteleko arropa-janzkiak kontrolatzeko sistema deskribatu du, barne direlarik geletarako,
jatetxerako eta kafetegirako janzkiak eta pertsonalaren uniformeak.
d) Sailaren dependentzia hierarkikoa esplikatu du, eta, orobat, ostatu-establezimenduko beste
batzuekiko erlazioak.
e) Ikuztegi-sailean integratutako lanpostuak zerrendatu ditu, eta, orobat, haietariko bakoitzaren
funtzioak.
f) Ikuztegi-eremuen funtzionamenduari buruzko dokumentuak sailkatu ditu.
g) Zerbitzua azpikontratatzeko aukera edo ostatuko ikuztegi zentralei eusteko aukera baloratu du.
2.- Lanabes eta produktuei dagokienez beharrezko barne-horniketarako eginkizunak egiten ditu,
eta guztia ere, helburu honekin: ostatu-establezimenduan, arropa zuriaren biltegitiko, solairuetako eta
officie-etako arropa garbitzeko, lisatzeko eta konponketak egiteko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ostatuko arropa eta ehunezko beste elementu batzuk garbitu, ikuzi eta lisatzeko produktuez
hornitzeko eginkizuna burutu du, betiere lan-planarekin bat etorriz.
b) Dauzkaten erabilera eta ezaugarrien arabera produktu mota ezberdinak bereizi ditu, betiere
toxikotasun handikoekiko kontua handia izanik.
c) Leku egokietan garbiketa-produktuak biltegiratu ditu; betiere, haiek arrazionaltasunez kokatuz
eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenituz egoki den legez.
d) Eskaerak jasotzeko baleak edo beste agiri batzuk bete ditu.
e) Biltegiko stock minimoa egiaztatu du, eta prozedurekin bat etorriz horniketa-premiak
komunikatu ditu.
3.- Garbitzeko eta lisatzeko, prestatu egiten ditu arropak, eta, hartarako, jarraibideekin bat etorriz
loteka sailkatu ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Ostatuko arropa eta ehun motak bereizi ditu, barne direla establezimenduari dagozkionak eta
bezeroei dagozkienak
b) Arroparen kontserbazio- eta osaera-ezaugarrien arabera, identifikatu eta sailkatu egin ditu
arropak eta ehunak, etiketak interpretatuz.
c) Janzki, oihal, zuntz eta akabera motari erreparatuta, eta, orobat, establezimendu motaren
arabera ezarritako lan-dinamika ezberdinei, arropa hautatu, zenbatu eta markatzeko teknikak
deskribatu ditu.
d) Janzki motaren, lohitasun motaren, infekzio-graduaren eta etiketako garbiketaerrekerimenduen arabera, identifikatu egin du arropa, eta haiek ezabatzeko teknikekin erlazionatu du.
e) Objektu arraroak aztertu ditu, eta tratamendu ezberdindun apaingarriak erretiratu edo babestu
egin ditu, tratamendu homogeneoko loteen arabera multzokatuz arropak.
f) Tratatu beharreko jantzien ezaugarrien arabera identifikatu eta aplikatu ditu garbitzeko,
xukatzeko, lehortzeko eta lisatzeko prozesuak, jarraibideen arabera.
g) Entregatu daitezen, akabera eman zaien arropak dagozkien edukiontzietan ipini ditu, betiere
prozedurekin bat etorriz.
4.- Joskintzako konponketa sinpleak egiten ditu jantzietan eta arropa zurian edo dekorazioko
ehungintza-artikuluetan, eta izan ditzaketen akatsak konpontzen ditu, zerbitzurako prest egon
daitezen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Joskintzako tailerra produktuz hornitu du, zerbitzu-agindu edo eguneroko lan-plan zehatzen
arabera.
b) Arropa josteko erabili ohi diren makina, lanabes eta erremintei dagokienez, motak, maneiua,
garbiketa eta erabilera-matenimendua esplikatu ditu.
c) Arropak josteko erabiliko diren makina eta osagarrien doiketa eta funtzionamendu egokia
egiaztatu ditu.
d) Ostatuko arropa edo ehunetan, joskintzako ukituk edo konponketa errazak –makinaz edo
eskuz– egiteko behar diren materialak eta lanabesak aukeratu ditu.
e) Eskuz edo makinaz honako hauek egin ditu: azpildura- eta juntura-josturak, botoiak jostea, eta
kremailerak, autoitsasgarriak eta beste elementu batzuk ezartzea, eta bai pasaratzeak eta bordatu
sinpleak ere.
f) Arropak eta ehunezko elementu sinpleak egin ditu: sukalderako puntak, mahaizapiak,
amantalak eta zapiak.
g) Ekipoak eta instalazioak jagon eta mantentzeko konpromisoa bereganatu du, eta prozesuan
erabilitako baliabideei probetxurik handiena atera die, behar ez diren kostuk eta higatzeak saihestuz.
h) Janzkiak egiteko eta konpontzeko makinak eta ekipoak maneiatzerakoan segurtasun-arauak
aplikatu ditu.
5.- Arropa zurien biltegiaren eta produktuen biltegiaren mantenimendu eta kontroleko oinarrizko
atazak egin ditu, eta sailen premiekin eta kasuko dokumentazioarekin erlazionatu ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Izakinak jaso, bildu, barnean banatu eta bidaltzeari dagokionez administrazio-prozedurak
deskribatu ditu, sortutako dokumentuen funtzioa eta betekizun formalak zehaztuaz.
b) Izakin erabilienen sailkapen- eta kokapen-irizpideak esplikatu ditu.
c) Inbentario mota erabilienak ezaugarritu eta deskribatu ditu, eta haietariko bakoitzaren
xedearekin erlazionatu ditu.
d) Behar bezala ezaugarritutako kasu praktikoetan, produktuen, lanabesen eta arropa zuriaren
mantenimendua eta birjarpena egin ditu, eta, hartarako, aurrez finkatutako stock-ekikoak bete ditu eta
izakinen iraungipena kontrolatu du.
e) Biltegiratze-prozesuan zehar sortu eta detektatutako anomaliak komunikatu ditu, eta produktu
afektatuak erretiratu ditu behar bezala ezaugarritutako kasu praktikoetan, betiere definitutako
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jarduera-protokoloarekin bat etorriz.
j) Izakinak jaso, biltegiratu eta banatzeko prozesuetan parte hartzeko behar diren erantzukizuna
eta zintzotasuna baloratu ditu.
g) Arropa zurien biltegiko produktuak eta makinaria maneiatzeko segurtasun- eta prebentzioarauak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Ostatu-establezimendutako arropa zurien eta ikuztegiaren saila.
Solairu-saileko ikuztegiaren funtzionamendua eta antolaketa.
Ostatuan, arropa zuriaren eta arropa garbitzearen zikloa.
Prozesuko fase bakoitzari lotutako dokumentazioa.
Prozesua kanpoan burutzea.
2.- Produktuez eta lanabesez barrurako horniketa egitea.
Ostatuan, joskintzako eta ikuztegiko produktuak biltegiratzeko espazioak.
Biltegiratze-sistemak.
Stockak kudeatzeko prozedurak aplikatzea.
Izakinen txandaketaren eta kokalekuaren azterketa.
Biltegiko fitxak prestatzea.
Lan-arriskuen prebentziorako neurriak hartzea ikuztegiko, arropa zuriko eta joskintzako biltegian.
3.- Garbitu eta lisatzeko, arropak prestatzea.
Garbitzean eta lisatzean zuntz eta oihal ezberdinen portaera.
Etiketak interpretatzea.
Garbitu eta lisatzeko, arropak sailkatzeko teknikak.
Garbitzea eta lisatzea burutzeko, produktuen eta arropen biltegiratzea eta barneko banaketa.
Ostatuan aplika daitezkeen garbitze-, xukatzea-, lehortze- eta lisatze-prozesuak.
Biltegiratze-sistemak aplikatzea.
Arropa zuriei dagokienez, izakinen txandaketaren eta kokalekuaren azterketa.
Biltegiko fitxak betetzea.
Arropa garbia entregatzeko eta hari akabera emateko sistemak.
4.- Joskintzako konponketa sinpleak.
Joskintza eta lisaketarako tailerrean komunikazio-prozedura barrukoak.
Dokumentu motak:
Botatzeko eta konpontzeko, arropa selekzionatzea.
Joskintzako materialak.
Josteko makina.
Eskuz eta makinaz josteko oinarrizko teknikak.
Oinarrizko janzkiak egitea.
Pasaratzeak eta bordatu sinpleak.
5.- Arropa zurien biltegiaren kontrola eta mantenimendua egiteko oinarrizko atazak.
Garbiketak egiteko lanabesak eta produktuak.
Biltegiratze-sistemak: biltegiratzeak egiteko irizpideak.
Aplika daitekeen araudia.
Stockak kudeatzeko prozedurak aplikatzea. Biltegiko fitxak prestatzea. Inbentarioak.
Lanbide-modulua: Cateringa eta taldeentzako materialak prestatzea eta muntatzea.
Kodea: 3039
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Kurtsoa: 2
Iraupena: 120 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Catering zerbitzuetarako materialak metatzen ditu, eta haien ezaugarriak eta aplikazioak
identifikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Cateringeko establezimenduak deskribatu eta ezaugarritu ditu, taldeentzako jatetxe-arloan.
b) Enpresa mota horren antolamendurako eta funtzionamendurako egiturak identifikatu eta
aztertu ditu.
c) Catering zerbitzuak muntatzeko zuzkidura osatzen duten ekipamendua eta materiala
deskribatu eta sailkatu ditu.
d) Ekipo eta materialetan, aplikazioak, erabilera-arauk eta lehen mailako mantenimendua
ezaugarritu ditu.
e) Muntaketak prestatzeko eragiketak, haien faseak eta bakoitzaren ezaugarriak eta
berezitasunak deskribatu ditu.
f) Jasotako zerbitzu-aginduak edo jarraibideak egoki interpretatu ditu.
g) Barne hornidurarako eragiketak garaiz eta behar bezala gauzatu ditu.
h) Zamalanerako guneetan, materialak prestatu eta jarri ditu, ezarritako jarduketa-arau eta protokoloen arabera.
i) Biltzeari eta muntaketak prestatzeari lotutako agiriak formalizatu ditu.
j) Higiene eta osasunari, kalitateari, laneko segurtasunari eta ingurumena babesteari buruzko
arauak ezagutu eta aplikatu ditu.
2.- Catering zerbitzuetatik heltzen diren salgaiak jasotzen ditu, zamalanetako guneetan kontrol-,
sailkapen- eta banaketa-prozedurak zehaztuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Catering zerbitzuetatik heltzen diren materialak eta ekipamenduak deskargatzeko eremuak
identifikatu ditu.
b) Zamalanetako guneetan salgaiak jasotzeko zereginak deskribatu eta zehaztu ditu.
c) Materialak, ekipamenduak eta produktuak identifikatu eta kokatu ditu deskargetarako gunean,
gero kontrolatzeko eta banatzeko.
d) Materialen eta ekipoen egoera aztertu du, eta hausturen, narriaduren eta abarren gorabeherak
dokumentu bidez kontrolatu ditu.
e) Produktu ontziratuen etiketak aztertu ditu, gero sail egokira eramateko.
f) Materialak eta ekipoak eraman eta banatu ditu deskargetarako guneetatik garbiketa
alderdietara, garaiz eta behar bezala.
g) Deskargetarako guneetan garbiketari eta ordenari buruzko metodoak aplikatu ditu, jarduketa
arau eta protokoloekin bat etorriz.
h) Higiene eta osasunari eta kalitateari buruzko arauak ezagutu eta aplikatu ditu.
3.- Materialak eta ekipoak garbitzen ditu, eta berariazko makinen eta materialen ezaugarriak
ezagutu ez eze, erlazionatu egiten ditu garbitzeko eragiketekin.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipoak eta materialak garbitzeko berariazko makinak deskribatu eta ezaugarritu ditu.
b) Garbiketarako ekipamendu eta makinariaren lehen mailako mantenimendu- eta erabileraarauak ezaugarritu ditu.
c) Materialak garbitzeko produktuak identifikatu ditu, baita haiek manipulatzeko arau eta arretak
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d) Materialak eta ekipamenduak garbitzeko eragiketa ezberdinak deskribatu ditu, eta hartarako
faseak eta prozedurak zehaztu ditu.
e) Materiala sailkatu du garbitu baino lehen, garaiz eta behar bezala.
f) Ekipoak eta materialak garbitzeko eragiketak egin ditu, jarduketa arau eta protokoloen arabera.
g) Azken emaitzak kontrolatu ditu, eta beren azken kalitatea ebaluatu, aldez aurretik ezarritako
arauen edo jarraibideen arabera.
h) Ekipo eta material garbiak jarri, banatu eta kokatu ditu, haiek biltzeko guneetan
i) Zerikusia duen dokumentazioa formalizatu du, aldez aurretik ezarritako arauen eta jarraibideen
arabera.
j) Higiene eta osasunari eta laneko arriskuei aurrea hartzeko neurriei buruzko arauak ezagutu eta
aplikatu ditu.
4.- Elikagaien segurtasunerako eta higienerako protokoloak aplikatzen ditu, eta praktika
desegokiekin loturiko arriskuak identifikatzen eta baloratzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Sortutako hondakin motak jatorriaren, egoeraren eta birziklatzeko, arazteko edo tratatzeko
premiaren arabera identifikatu eta sailkatu ditu.
b) Hondakinak biltzeko, hautatzeko, sailkatzeko eta ezabatzeko edo isurtzeko teknikak deskribatu
ditu.
c) Hondakinen manipulazio desegokiaren ondoriozko osasun-arriskuak identifikatu ditu, eta,
orobat, haiek ingurumenean izan dezaketen inpaktua.
d) Beharrezko garbiketa- edo desinfekzio-mailari lotutako kontrol-parametroak deskribatu ditu.
e) Garbitzeko eta desinfektatzeko produktuak manipulatzeari lotutako arriskuak ebaluatu ditu.
f) Elikagaiak manipulatzeari lotutako higiene pertsonaleko neurriak identifikatu ditu.
g) Manipulatzeko praktikei lotuta dauden eta nahitaez bete behar diren higiene- eta osasunarauak ezagutu ditu.
h) Jatorria elikagaietan duten arrisku eta toxiinfekzio nagusiak sailkatu eta deskribatu ditu, eta
agente eragileekin erlazionatu ditu.

B) Edukiak:
1.- Catering zerbitzuetarako materialak metatzea
Muntaketako eremuak catering-establezimenduetan. Antolamendurako eta funtzionamendurako
egitura, deskribapena eta ezaugarriak.
Catering-zerbitzuetarako materiala eta ekipamenduak. Identifikazioa, sailkapena eta ezaugarriak.
Aplikazioak, erabilera-arauak eta oinarrizko mantentze-lanak.
Muntaketak prestatzea. Deskribapena, faseak eta ezaugarriak.
Zerbitzu-aginduak. Identifikazioa eta deskribapena.
Barne hornikuntzarako prozesuak. Eragiketen ezaugarriak, faseak eta deskribapena.
Zamak prestatzea eta kokatzea. Zamalanetarako guneak, arauak eta jarduteko protokoloak.
Agirien kontrola. Agirien identifikazioa eta formalizazioa.
Higiene- eta osasun-arloko legeria.
2.- Catering zerbitzuetatik heldu diren salgaiak jasotzea
Ekipoak eta materialak jasotzea. Deskribapena, faseak eta ezaugarriak.
Deskargetarako guneak. Jarduteko arau eta protokoloak, deskribapena eta ezaugarriak.
Produktuak, materialak eta ekipoak identifikatzea. Kontrolak eta banaketa beste eremu batzuetan.
Zenbait eragiketaren deskribapena eta zehaztapena.
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Kontrol dokumentalak eta administratiboak.
Agirien identifikazioa eta formalizazioa, agirien funtzioak.
3.- Materialen eta ekipoen garbiketa
Makineria eta berariazko ekipamendua garbiketa-eremuetan. Identifikazioa, funtzioak, lehen
mailako mantentze-lanak eta erabilera-arauak.
Materialak garbitzeko produktuak. Motak, aplikazioak, etiketen interpretazioa, dosifikazioak eta
erabileraren arloko arretazko neurriak.
Garbiketako eragiketak. Deskribapena, faseak eta ezaugarriak.
Materiala aldez aurretik kokatzea eta sailkatzea. Eragiketak ezaugarritzea.
Materiala garbitzea. Makinak erabili eta kontrolatzea, material motaren arabera. Eragiketak
gauzatzea eta emaitzak ebaluatzea.
Material garbiak antolatzea, banatzea eta kokatzea dagozkien eremuetan.
Laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak.
4.- Elikagaien segurtasunerako eta higienerako protokoloak aplikatzea
Hondakinak biltzeko, sailkatzeko eta ezabatzeko teknikak.
Hondakinak behar ez bezala manipulatzearen ondoriozko osasunerako arriskuak.
Garbiketa eta desinfekzioa. Deskribapena eta ezaugarriak.
Garbitzeko eta desinfektatzeko praktika desegokiei lotutako osasunaren kontrako arriskuak.
Manipulazio praktika desegokiei lotutako osasunaren kontrako arriskuak.
Jarduerari aplika dakiokeen higiene-araudi orokorra.
Higiene-jardunbide zuzenen gidak (HJZG).
Lanbide-modulua: Bezeroaren arreta
Kodea: 3005
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 66 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Arreta egiten die balizko bezeroei, komunikazio-teknika batzuk eta besteak ezagutuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Balizko bezeroaren portaera aztertu du.
b) Jarrera eta solasa egoki moldatu ditu abiapuntuko egoerara.
c) Balizko bezeroari buruzko beharrezko informazioa lortu du.
d) Komunikazioa bultzatu du, teknika eta jarrera egokiak erabiliz haren garapenerako.
e) Solasaldian aritu da, formulak, merkataritzako hiztegia eta komunikazio-loturak erabilita
(argibideak eskatzea, informazioa eskatzea, norbaiti errepikatzeko eskatzea eta beste hainbat).
f) Erraz ebazteko moduko galdera bati erantzun dio, merkataritzako lexiko egokia erabiliz.
g) Aldez aurretik ezarritako gai bati buruz ahoz jardun du talde baten aurrean edo bi solaskidek
parte hartzen duten komunikazio-harreman batean.
h) Besteekiko jarrera adostaile eta sentibera izan du, tratuan gozo eta adeitsu agertuz.
i) Argi eman du informazioa, modu txukunean, egituratuan eta zehatzean.
2.-Zerbitzuaren aukeren berri ematen dio balizko bezeroari, ikuspuntu teknikotik arrazoituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Publiko mota desberdinak aztertu ditu.
b) Bezeroak eta hornitzaileak bereizi ditu, eta horiek publikotik oro har.
c) Merkataritzako komunikazioaren oinarrizko terminologia ezagutu du.
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d) Informazioaren eta publizitatearen arteko bereizketa egin du.
e) Erantzunak egokitu ditu jendearen galderen arabera.
f) Bezeroari zerbitzuaren ezaugarrien berri eman dio, batez ere espero daitezkeen kalitateei
dagokienez.
g) Bezeroa aukera gomendagarrienaz aholkatu du, aukera bat baino gehiago daudenean, eta
bakoitzaren ezaugarriei eta akaberei buruzko informazioa eman dio.
h) Bezeroari eskatu dio egin duen hautaketaren berri emateko.
ditu.

3.- Egindako zerbitzuaren berri ematen dio balizko bezeroari, eta egindako eragiketak arrazoitzen
Ebaluazio-irizpideak:

dio.

a) Prozesatutako artikuluak eman dizkio bezeroari, eta haietan egindako zerbitzuen berri eman

b) Entregatutako artikuluetan egin beharreko eragiketak eta horretarako aurreikusitako denborak
modu egokian jakinarazi dizkio bezeroari.
c) Zerbitzuari edo produktuari buruz eman beharreko dokumentuak identifikatu ditu.
d) Lortutako akaberarekin bezeroa ados dagoen ala ez jakin du, eta adostasunik ez badu, haren
kexak modu egokian jaso ditu.
e) Txukuntasuna eta zuzentasuna baloratu ditu, hala janzkeran nola gorputz-irudian, bezeroen
arretarako funtsezko elementutzat jo ditu-eta.
f) Bezeroarekiko errespetua gorde du une oro.
g) Bezeroaren leialtasuna lortzen saiatu da, lan ona eginez.
h) Bermealdia zehaztu du, baita hari lotutako legezko betebeharrak ere.
4.- Balizko bezeroen erreklamazioak entzuten ditu, eta jarduketa-protokoloa ezagutzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bezeroari hainbat aukera eman dizkio erraz konpon daitezkeen erreklamazioetarako, eta argi
azaldu dizkio egin beharreko lanen denbora eta baldintzak, baita zenbateko aukera dagoen espero
den aldaketa lortzeko ere.
b) Indarrean dauden legeek azpimarratzen dituzten alderdi garrantzitsuenak azaldu ditu,
erreklamazioei dagokienez.
c) Behar besteko informazioa eta dokumentazioa eman dizkio bezeroari, idatzizko erreklamazioa
aurkez dezan, halakorik behar badu.
d) Bezeroak erreklamazioa egiteko aurkeztutako formularioak jaso ditu.
e) Erreklamazio-orri bat bete du.
f) Informazioa konpartitu du lantaldearekin.
B) Edukiak:
1.- Bezeroarentzako arreta
Komunikazio-prozesua. Esku hartzen duten agenteak eta elementuak. Bezeroekin komunikatzeko
kanalak.
Komunikatzeko oztopoak eta zailtasunak.
Ahozko komunikazioa: ahozko mezuak igortzea eta jasotzea.
Motibazioa, frustrazioa eta babes-mekanismoak. Komunikazio ez-ahozkoa.
Enpatia eta harmena.
2.- Produktu eta zerbitzuen salmenta
Saltzaile profesionalaren jarduera.

2016/3546 (1178/463)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Produktu eta zerbitzuen ezaugarriak azaltzea. Produktua aurkeztea eta erakustea.
Saltzailea. Ezaugarriak, funtzioak eta jarrerak. Salmentarako eta haren garapenerako kualitateak
eta gaitasunak.
Saltzaile profesionala: jarduketa eredua. Bezeroekiko harremana. Bezeroaren objekzioak.
Salmenta-teknikak.
Saldu ondoko zerbitzuak.
Txikizkako Merkataritza Antolatzeko Legearen oinarrizko alderdiak.
3.- Bezeroarentzako informazioa
Eginkizunak, helburuak eta bezeroen eta profesionalaren arteko harremana.
Bezero motak eta haien harremana zerbitzugintzarekin.
Banan-banako harrera, konfiantzaren oinarri gisa, zerbitzua eskaintzerakoan.
Bezeroaren beharrak eta gustuak, bai eta haiek asetzeko irizpideak ere.
Bezeroak leial egitea.
Bezeroen objekzioak eta eurak nola tratatu.
Jasotako artikulua sailkatu ahal izateko identifikatu behar diren funtsezko parametroak. Haiek
jasotzeko teknikak.
Zerbitzuak emateari lotutako oinarrizko dokumentazioa.
4.- Erreklamazioen tratamendua
Erreklamazioen aurrean jarduteko erabiltzen diren teknikak. Erreklamazioak kudeatzea.
Konpontzeko aukerak. Erreklamazioaren testuingurua osatzen duten elementu formalak.
Erreklamazio batean beharrezkoak diren dokumentuak edo frogak. Erreklamazioak biltzeko
prozedura.
Erreklamazioak kudeatzeko tresna informatikoak erabiltzea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak I.
Kodea: 3009.
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problema errazak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna
eta autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi errazak proposatu ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik bildutako
zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesiak aztertu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats eman dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta frogen bidez defendatu du bere jarrera
hori.
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta gatazkak konpontzeko trebetasunak badituela
azaldu du.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
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i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Gidoi bati jarraikiz, ikerketa eta laborategiko praktika errazak egiten ditu; horretarako, hainbat
teknika aplikatzen ditu, materiala behar bezala erabili, magnitude egokiak neurtu eta emaitzak
interpretatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko oinarrizko materialaren zerrenda egin du, izan ditzakeen aplikazioak ere jasota.
b) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
c) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitatetan adierazi.
d) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
e) Egin behar duen teknika esperimental bakoitzean, kontuan izan ditu higiene- eta segurtasunbaldintzak.
f) Lan esperimentalean segurtasunaren oinarrizko arauak onartu eta bete ditu, eta erabili dituen
tresnak eta materiala zaindu ditu.
g) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
h) Hipotesiak aztertu ditu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
i) Metodo eta prozedura esperimental erraz eta askotarikoak planifikatu ditu hipotesia
gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
j) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
k) Antolatu eta interpretatu egin ditu datu esperimentalak, hainbat baliabideren laguntzarekin.
l) Azalpen arrazoituak eman ditu, hipotesia berresteko edo gezurtatzeko asmoz.
m) Ikerketaren emaitzen berri eman du, eta txostenak egin ditu hainbat baliabide eta euskarri
analogiko eta/edo digital baliatuta.
n) Lan zientifikoa antolatu du, ordenari eta zehaztasunari eutsita.
ñ) Informazioa hainbat formatutan bilatu, kontsultatu eta erabili du.
o) Egoki erabili du hiztegi zientifikoa.
3.- Materiak naturan izaten dituen forma guztiak aintzat hartuta, materiaren funtsezko
propietateak identifikatzen eta deskribatzen ditu, magnitude fisikoak eta oinarrizko unitateak sistema
metriko hamartarrean erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren propietateak deskribatu ditu.
b) Luzeraren, masaren eta edukieraren unitate-aldaketak egin ditu.
c) Bolumenaren eta edukieraren unitateen arteko baliokidetasuna identifikatu du.
d) Eguneroko egoeretan neurketak egin ditu, eta notazio zientifikoaren bitartez adierazi du
emaitza, Nazioarteko Sistemako unitateetan.
e) Materiaren propietate orokorrak eta propietate bereziak bereizi ditu, eta propietate berezien
bitartez substantziak identifikatu ditu.
f) Materiak izan ditzakeen agregazio-egoerak identifikatu ditu.
g) Materiaren egoera-aldaketak identifikatu eta izendatu ditu.
h) Eredu zinetiko-molekularra erabili du egoera-aldaketak azaltzeko.
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i) Substantzia baten agregazio-egoerak zeintzuk diren bereizi du, fusio- eta irakite-tenperatura
jakinda.
j) Irakitearen eta lurrunketaren arteko aldeak zehaztu ditu, adibide errazen bitartez.
4.- Nahaste sinpleen osagaiak bereizteko metodo egokiena erabiltzen du, nahastearen oinarrian
dagoen prozesu fisiko edo kimikoarekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adibide errazen bitartez, sistema material homogeneoak eta heterogeneoak identifikatu ditu.
b) Substantzia puruak eta nahasteak zer diren identifikatu eta deskribatu du.
c) Substantzia puruen eta nahasteen arteko desberdintasun nagusiak zeintzuk diren adierazi du.
d) Prozesu fisikoak eta kimikoak bereizi ditu.
e) Substantzien zerrenda batetik, nahasteak, substantzia sinpleak eta konposatuak hautatu ditu.
f) Nahasteak bereizteko metodo errazak aplikatu ditu modu praktikoan.
g) Lanbideekin lotura duten materialen oinarrizko ezaugarri orokorrak deskribatu ditu, IKTak
erabilita.
h) Talde-lanaren aldeko jarrera agertu du.
5.- Ohartzen da energia dagoela prozesu naturaletan, eta bizitza errealeko fenomeno errazak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketak egiteko ahalmenarekin lotu du energiaren kontzeptua.
b) Energiaren esku-hartze agerikoa duten eguneroko bizitzako egoerak identifikatu ditu.
c) Organismoari eta bizitzari eustearekin lotutako prozesuen artetik, energiak egiteko
garrantzitsua betetzen duen prozesuak deskribatu ditu.
d) Energia magnitudetzat definitu du, eta badaki energia neurtzeko zer unitate erabiltzen diren.
e) Energiaren unitate-aldaketak aplikatu ditu.
f) Beroa eta tenperatura bereizi ditu.
g) Eguneroko fenomenoetan agerian geratzen diren energia motak identifikatu ditu.
h) Energiaren kontserbazioa azaldu du, hainbat sistematan.
i) Askotariko energia-iturriak azaldu ditu.
j) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen taldeak finkatu ditu.
k) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen abantailak eta eragozpenak (lortzeko modua,
garraioa, erabilera) azaldu ditu, IKTak erabilita.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko energia-iturriak zeintzuk diren aztertu du, eta lanbide-profilarekin
lotura dutenak aipatu ditu.
6.- Osasuna eta gaixotasuna bereizten ditu, eta osasunarekin lotutako arrisku-egoerak
identifikatzen; horretarako, giza gorputzari buruzko jakintza baliatzen du, eta gure bizimoduaren
ohiturak gaixotasun ohikoenekin lotzen, gaixotasun horien aurkako oinarrizko defentsa-printzipioak
aipatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsonentzako osasun- eta gaixotasun-egoerak identifikatu ditu.
b) Herritarren gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso ohikoenak identifikatu eta sailkatu ditu, eta
gaixotasun horien kausak, agente eragileak, prebentzioa eta tratamenduak aipatu ditu.
c) Immunitate-sistemaren oinarrizko funtzionamendua azaldu du, eta txertatzea gaixotasunen
prebentziorako ekarpen biomedikoa dela balioetsi du.
d) Aintzat hartu du txertatze-kanpainak garrantzitsuak direla gaixotasun infekziosoen
prebentzioan.
e) Zer organo mota ematen diren deskribatu du, bai eta transplanteetan izaten diren arazoak ere.
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f) Higiene pertsonaleko, zaintzako eta atseden hartzeko oinarrizko ohiturak egokiak direla onartu
eta justifikatu du.
g) Dagokion lanbide-ingurune hurbilenekoarekin lotutako osasunarekiko arrisku-egoerak
identifikatu ditu.
h) Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren oinarrizko funtzionamendua nolakoa den eta zer
aukerak eskaintzen dituen ikertu du Internet bidez.
7.- Jabetzen da garrantzitsua dela prebentzio-ohiturak eta bizimodu osasungarriko ohiturak
hartzea, nutrizioan inplikatuta dauden gailu eta sistemei dagokienez; oinarrizko egitura anatomikoak
dagozkien funtzioekin lotzen ditu, eta eremu pertsonaleko eta sozialeko egoera praktikoak ikertzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta gailuen oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu
ditu grafiko eta eskema analogiko eta digitaletan.
b) Nutrizio-sistemen eta -gailuen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
ohikoenak identifikatu ditu.
d) Ikasgelan, laborategian eta Interneten ikerketak egin ditu elikagaietan dauden mantenugaiei
buruz eta elikadura orekatu eta osasungarria izateak duen garrantziari buruz.
e) Bere jakintza aplikatu du, dieta pertsonalak egiteko, eta ongizatea lortzearekin eta nutrizioohitura osasungarriak hartzearekin lotutako ondorioak atera ditu.
8.- Badaki zeinen garrantzitsua den ohitura eta bizimodu osasungarriak izatea gizakien harreman
eta ugalketako prozesuei begira, eta, horretarako, giza anatomiaren eta funtzionamenduaren
oinarrizko alderdiak zeintzuk diren ikasteaz gain, egoera praktikoak aztertzen ditu, ingurune hurbilean
kokatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza ugalketa- eta nerbio-sistemaren oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu ditu grafiko eta
eskema analogiko eta digitaletan.
b) Erlazio- eta ugalketa-sistemen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Substantzia adiktiboek eta, bereziki, nerabezaroan arrisku handienekoak direnek (tabakoa,
alkohola, kanabisa...) gorputzean eragiten dituzten efektu nagusiak zeintzuk diren ikertu du
laborategian, ikasgelan eta Internet bidez; jabetu da zeintzuk diren osasun-arriskua dakarten egoerak
eta jokabideak, eta konturatu da substantzia horiek kontsumitzea arriskutsua dela.
d) Higienezko eta sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitzeko ohiturak identifikatu ditu, eta
norberaren ongizatea zein osasun kolektiboa sustatzeko ondorioak atera ditu.
e) Metodo antikontzeptiboak alderatu ditu, eta aintzat hartu du zeinen garrantzitsuak diren sexutransmisioko gaixotasunen prebentzioan.
f) Norberaren eta ingurukoen sexualitatea onartu du, eta sexu-nortasun guztiak errespetatu.
g) Lagundutako ugalketa-tekniken eta in vitro ernalketaren bitartez gizarteari eragindako onurak
argudiatu ditu.
9.- Hainbat zenbaki mota dituzten askotariko problemak ebazten ditu, eta, kalkulatzeko modu
egokiena aplikatzeaz gain, emaitza testuingurura egokitzen ote den balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili dituen zenbaki motak identifikatu ditu.
b) Kalkuluak ongi egin ditu, buruz edo algoritmo bidez, arkatzez eta kalkulagailua (fisikoa edo
informatikoa) erabilita.
c) Berretzaile natural eta osoa duten berreturak egin ditu, eta dagozkion propietateak erabili ditu.
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d) Notazio zientifikoa erabili du, eta zenbaki oso handi edo oso txikiekin kalkuluak egin ditu.
e) Zenbakizko zuzenaren gainean irudikatu ditu zenbaki errealak.
f) Proportzioa adierazpen matematikotzat identifikatu du.
g) Magnitudeak alderatu ditu, eta haien proportzionaltasun mota ezarri du.
h) Hiruko erregela erabili du problemak ebazteko.
i) Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalak identifikatu ditu.
j) Interes bakuna eta konposatua aplikatu du eguneroko jardueretan.
k) Eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat problema ebatzi ditu.
l) Proportzionaltasun-problemak ebatzi ditu.
10.- Neurriei buruzko problemak ebatzi, dagozkion jakintzak baliatu eta lortutako emaitzak
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Neurketak egin ditu zuzenean.
b) Sistema metriko hamartarraren oinarrizko unitateak eta unitate eratorriak ezagutu eta erabili
c) Angeluak neurtzeari buruzko problema geometrikoak ebatzi ditu.
d) Denbora neurtzeari buruzko problemak ebatzi ditu.
e) Zeharkako metodoen bidez neurtzeko problemak ebatzi ditu.
f) Pitagorasen Teorema aplikatu du hainbat testuingurutan.
g) Irudi lauen azalera kalkulatu du, irudi horiek beste irudi sinpleago batzuetan deskonposatuta.
h) Gorputz sinpleen bolumenak kalkulatu ditu.

11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, adierazpen aljebraiko errazak erabiltzen ditu,
ebazpen-metodo egokienak aplikatu eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak.
b) Adierazpen aljebraiko errazak sinplifikatu ditu.
c) Lehen mailako ekuazio errazak ebatzi ditu.
d) Problemak ebatzi ditu hizkuntza aljebraikoaren bidez.
e) Emaitzak problemaren testuinguruan interpretatu ditu; prozesua azaldu du, eta koherentea ote
den balioetsi.
f) Software egokia baliatu du, kalkulu aljebraikoak egin ditu eta ekuazio errazak ebatzi ditu.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
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2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: Antolaketa. Materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko material errazak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko eta txostenak aurkezteko estrategia, jarraibide eta
irizpideak.
3.- Materiaren formak:
Materia. Materiaren ezaugarri orokorrak. Masa eta bolumena.
Gorputz baten masa eta bolumena neurtzea. Masaren eta edukieraren unitateak. Luzeraunitateak. Nazioarteko Unitate Sistema.
Materiaren ezaugarri bereziak.
Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Materiaren egoera-aldaketak.
Materiaren izaera korpuskularra. Eredu zinetiko-molekularra.
4.- Substantziak bereiztea
Sistema material homogeneoak eta heterogeneoak.
Sistema bereziki interesgarriak: uretako disoluzioak.
Substantziak bereizteko oinarrizko teknikak.
Substantzia puruen eta nahasketen arteko aldea.
Substantzia puruen sailkapena. Substantzia sinpleak eta konposatuak.
Lanbide-profilari lotutako materialak.
5.- Energia prozesu naturaletan
Energiaren adierazpenak naturan.
Energia eguneroko bizitzan.
Energia, beroa eta tenperatura. Unitateak.
Energia motak.
Energiaren transformazioa eta kontserbazioa.
Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak.
Energiaren erabilera eta kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan: lanbide-profilarekiko lotura.
6.- Osasuna eta gaixotasuna
Osasuna eta gaixotasuna. Osasunaren alorreko faktore determinatzaileak. Gaixotasun
infekziosoak eta ez-infekziosoak.
Higienea eta gaixotasunen prebentzioa. Norberaren baitan eta laneko eremuetan ohitura
osasungarriak izatea zeinen garrantzitsua den balioestea.
Sistema immunitarioa. Txertoak. Zelulak, odola eta organoak transplantatzea eta ematea.
Norberaren eta besteren gorputza onartzea, mugak muga eta aukerak aukera.
Osakidetza Euskal Osasun Sistemari buruzko oinarriko ideiak.
7.- Giza nutrizioa
Nutrizio-prozesuan inplikatutako sistema eta gailuen oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren
ikuspegi orokorra.
Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
nagusiak.
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Elikagaiak eta mantenugaiak. Dieta orekatua. Elikadura-portaeraren arazoak. Nutrizioarekin
lotutako higienea, prebentzioa eta bizimodu osasungarriak.
8.- Giza erlazioa eta ugalketa
Nerbio-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Drogak eta substantzia adiktiboak. Eragiten dituzten efektu nagusiak eta arazoak. Prebentzioa eta
eragina gizarte-ingurunean.
Giza ugalketa-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Osasuna eta higiene sexuala. Metodo antikontzeptiboak. Sexu-transmisiozko gaixotasunak.
Prebentzioa.
Giza sexu-erantzuna: afektibitatea, sentsibilitatea eta komunikazioa. Sexualitatearen eta
ugalketaren arteko aldea.
9.- Eragiketak zenbakiekin
Zenbaki motak ezagutzea eta bereiztea. Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea.
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketarako ohiko algoritmoak erabiltzea.
Eragiketen eta parentesiak erabiltzeko arauen hierarkia eta propietateak, zenbaki oso, hamartar
eta zatiki errazekin eginiko kalkulu idatzietan.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko,
tresna horiek erabiltzea komeni ote den erabakita, egin beharreko kalkuluen konplexutasunaren eta
emaitzetan behar den zehaztasun-mailaren arabera.
Problemak ebaztea, zenbaki oso, hamartar eta zatikiekin eragiketak egin behar direla.
Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalen egoera errealak
identifikatzea. Proportzionaltasunarekin lotutako arazoak.
Ehunekoak. Ehunekoen problemak.
10.- Neurria
Magnitudeak neurtzea. Neurri-unitateak. Neurtzeko tresnak.
Sistema metriko hamartarra (SMH)
Angeluak neurtzea.
Denbora neurtzea.
Gutxi gorabeherako neurriak. Neurrien estimazioa.
Errore-marjina.
Zeharkako neurketak. Pitagorasen teorema.
Figuren azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak.
11.- Hizkuntza aljebraikoa
Ahozko hizkuntzako egoerak hizkuntza aljebraikora eramatea.
Adierazpen aljebraiko errazak dituzten eragiketak.
Ezezagun bat duten lehen mailako ekuazioak ebaztea.
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen bidez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea I.
Kodea: 3011.
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
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1.- Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa interpretatzen du, bai eta paisaia
naturalarekin zer nolako lotura izan zuten ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen giza taldeek eta lehen gizarteek paisaia naturalean izandako eragina identifikatu du.
b) Historiaurreko giza taldeen kokapena, joan-etorriak eta ingurunerako egokitzapena azaldu ditu.
c) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa balioetsi du, bai eta paisaia
naturalekin zer nolako lotura izan zuten ere.
d) Antzinaroko gizarte garrantzitsuenetako zenbaiten oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteek Iberiar Penintsulan utzitako aztarna materialak
identifikatu ditu.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa osatzen duten elementuak aintzat hartu eta
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinaroko lehen zibilizazioek mendebaldeko zibilizazioari egindako ekarpen
garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
b) Lehen zibilizazio hiritarren bereizgarri garrantzitsuenak identifikatu ditu.
c) Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak balioetsi eta errespetatu ditu.
d) Geure kultura- eta natura-ondarearen aberastasuna eta aniztasuna balioetsi, errespetatu eta
gozatu du.
e) Ikasi du zer egin hura kontserbatzeko eta hobetzeko.
3.- Lehen industria-eraldaketak gertatu arteko Europako espazioa eratzeko prozesua
interpretatzen du, eta prozesu horren ezaugarri garrantzitsuenak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinako mundutik Erdi Aroko mundura igarotzeko prozesua aztertu du, bai eta Europako
espazioaren bilakaera ere.
b) Amerikan inperio kolonialak eratzeak kultura autoktonoetan eta europarrean izan zituen
ondorioak balioetsi ditu.
c) Aro Modernoko monarkia absolutuaren eredu politikoa eta gizarte-eredua identifikatu ditu.
d) Aztergai dugun aldian Europako biztanlerian izandako eraldaketen oinarrizko adierazle
demografikoak aztertu ditu.
e) Arte-estilo nagusietako artelanak identifikatu ditu.
f) Tituluaren profilari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du.
4.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan baliatu ditu, ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak
eta oinarrizko hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo komunikabideetako ahozko testuen egitura aztertu du, eta haien ezaugarri
nagusiak identifikatu ditu.
b) Entzute aktiboa egin du, eta ahozko mezu baten zentzu orokorra eta eduki espezifikoak
identifikatu ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
6.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta
hautatutako testu laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egunero erabiltzen diren idatzizko testuen egitura aztertu du.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatu ditu, eta ateratako
ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Idatzizko testuak lantzeko jarraibide sistematikoak bete ditu; erabilera diskriminatzaileak
saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
g) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta testuinguruari egokitutako hiztegia erabili.
h) Testuak idazteko garaian gramatikaren eta ortografiaren arau nagusiak aplikatu ditu, testuak
zuzenak eta zehatzak izan daitezen.
i) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
7.- Literatura-testu adierazgarriak irakurtzen ditu, eta norberaren gustua eta irakurtzeko ohitura
eraikitzeko irizpide estetikoak sortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez.
b) Literatura-lanei buruzko informazioa biltzeko tresnak baliatu ditu.
c) Literatura-lan batetik modu positiboan eta negatiboan balioetsitako alderdiei buruzko iritzi
pertsonal arrazoituak adierazi ditu.
d) Obraren edukia bere bizipenekin erlazionatu du.
e) Literatura-testuak ulertzeko estrategiak aplikatu ditu, betiere literaturaren oinarrizko arrazoiak
eta gaiak aintzat hartuta.
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta oinarrizko
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Entzute aktiboa egin du, zentzu orokorra eta ideia nagusiak identifikatu ditu, eta proposatutako
lanerako behar duen informazioa hautatu du.
b) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
c) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko oinarrizko estrategiak erabili ditu.
d) Hiztegi, esamolde eta esaldi errazak eta ohikoak erabili ditu, oinarrizko lokailuen bidez lotuta,
komunikazio-truke laburretan ongi moldatzeko moduan.
e) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu gai
ezagunei buruz, aurrez gidoia finkatu ondoren.
f) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
g) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
h) Behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako oinarrizko arauak (kortesia-legeak, erregistroa,
hitzik gabeko hizkuntza edo bestelakoak) komunikazio-trukeetan.
9.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta, gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
b) Testuaren funtsezko ideiak eta komunikazio-asmoa identifikatu ditu.
c) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur eta errazak sortu ditu, ongi egituratuta eta autonomia nahikoaz.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu gelan landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabili ditu
informazioa bilatzeko, idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta
lankidetzan jarduteko.
j) Interesa adierazi du Ingelesa ikasteko eta komunikaziorako erabiltzeko.
k) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko, eleaniztun izatea zeinen
garrantzitsua den onartu du.
l) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Historiaurreko gizarteak eta haien natura-ingurunea
Paisaia naturalaren oinarrizko osagaiak eta faktoreak: klima, erliebea, hidrografia eta landaretza
naturala.
Historiaurreko taldeen ezaugarri orokorrak: nomadismotik sedentarismora.
Antzinaroko gizarte hiritarren oinarrizko ezaugarriak.
Grezia eta Erroma Iberiar Penintsulara iritsi eta bertan egon zirela adierazten duten adibideak.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa
Geure ondare historiko-artistikoaren eta naturalaren aberastasuna eta aniztasuna.
Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak.
Garai eta kultura desberdinetako zenbait arte-lanen oinarrizko analisiak egiteko jarraibideak.
3.- Europako espazioa eratzeko prozesua Erdi Aroan eta Aro Modernoan
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Europaren bereizgarri nagusiak Erdi Arloan eta Aro Modernoan:
Erdi Aroko Europaren ezaugarri orokorrak.
Monarkia Absolutuetako Europaren ezaugarri orokorrak.
Amerika konkistatu eta kolonizatzearen alderdi garrantzitsuenak.
Biztanleria:
- Oinarrizko adierazle demografikoak.
- Zenbait erregimen demografikoren oinarrizko ezaugarriak.
- Biztanleria-grafikoak.
- Europako bilakaera demografikoaren ezaugarri garrantzitsuenak.
4.- Gizarte-zientziak interpretatzeko oinarrizko prozedurak
Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak: idatzizko eta ahozko testuen ulermena,
berariazko hiztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz behar bezala adieraztea eta abar.
Denbora eta espazioa kokatzeko tresna errazak.
5.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Ahozko komunikazioaren hizkuntzaz kanpoko elementuak.
- Hizkuntzaren ahozko erabilera informal eta formalak.
- Komunikazio-testuinguruari egokitzea.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Gaur egungo gertakariei buruzko ahozko azalpen errazak.
- Ahozko aurkezpen errazak.
- Ikus-entzunezko baliabideak eta IKTak erabiltzea lagungarri.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Normas socio comunicativas.
6.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Idatzizko testuak. Testu motak. Eguneroko bizitzari eta lanbideari dagozkien testuen ezaugarriak.
Irakurketa-estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testu-lokailu nagusiak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
Hainbat hiztegi erabiltzeko jarraibideak.
7.- Literatura-testuak irakurtzea
Literatura-pasarteak irakurtzeko jarraibideak.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura-generoen oinarrizko ezaugarriak estiloari eta gaiari dagokienez:
Narratiba.
Poesia.
Antzerkia.
8.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea.
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- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Atzerriko hizkuntzan ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa.
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak, bestelakoak.
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu laburrak ulertzea, hainbat euskarritan.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategien erabilera gidatua: aurrea hartzea, egiaztapena,
laguntza bisuala, bestelakoak.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesu gidatua: plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea eta
berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzeko prozesu gidatua, hainbat euskarritan.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
9.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea: aurrerapena,
egiaztapena, dedukzioa, zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, atzerriko
hizkuntzan idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen oinarrizko hizkuntzaelementuen erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta gidatua egitea: maiz agertzen den lexikoa,
egitura eta esamolde arruntak...
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero gehiago erabiltzea informazioa bilatzeko,
idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak II.
Kodeak: 3042
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 144 ordu.
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A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problemak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna eta
autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesi guztiak aztertu ditu, eta azalpen arrazoituak eman ditu hipotesiak berresteko edo
gezurtatzeko asmoz.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats egin dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta argudio eta frogen bidez defendatu du
jarrera hori .
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta erakutsi du badituela gatazkak konpontzeko
trebetasunak.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Ikerketak eta laborategiko praktikak egiten ditu; horretarako, metodologia zientifikoa aplikatu,
materiala behar bezala erabili, gauzatzeko modua balioetsi eta emaitzak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
b) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitateetan adierazi.
c) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
d) Lan esperimentalean segurtasunaren eta higienearen oinarrizko arauak onartu eta bete ditu,
eta erabili dituen tresnak eta materiala zaindu ditu.
e) Prozedura esperimental errazak planifikatu ditu hipotesia gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
f) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
g) Datu esperimentalak antolatu eta interpretatu egin ditu, hainbat baliabideren laguntzarekin.
h) Entseguen txostenak egin ditu, eta zer prozedura jarraitu duen, zer emaitza lortu duen eta
azkenean zer ondorio atera dituen adierazi du txosten horietan.
i) Hiztegi zientifikoa egoki erabili du laborategiko txostenetan.
3.- Oinarrizko gaixotasunak agertzeko aukerari aurrea hartzen dio; horretarako, lanbidearen
ondoriozko jardunetan erabilitako tresna eta gailuen mantentze-lanetako eta desinfektatzeko teknikak
erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Lanbidearen ondoriozko jardunetan erabilitako tresna eta gailuen mantentze-lanetako eta
desinfektatzeko teknikak erabili ditu.
b) Lanbide-profilean ohikoenak diren gaixotasun infekzioso eta parasitarioak zeintzuk diren jakin
du.
c) Lanbide-profilari lotutako infekzio eta parasitosiei aurrea hartzeko moduak proposatu ditu.
d) Edozein manipulazio egin aurretik eta egin ondoren eskuak garbitzeko prozedura aztertu eta
protokolizatu du, gaixotasunen transmisioa prebenitzeko.
e) Desinfektatzaileen eta esterilizatzeko metodoen hainbat mota identifikatu eta tipifikatu ditu.
f) Desinfektatzeko eta esterilizatzeko hainbat prozedura aztertu eta esperimentatu ditu.
4.- Prozesu biologikoetan eta industrian gertatzen diren erreakzio kimikoak zeintzuk diren
bereizten du; eguneroko bizitzan duten garrantzia argudiatzen du, eta gertatzen diren aldaketak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizi ditu, eguneroko bizitzako ekintzetan, substantzia berriak
sortu ote diren arabera.
b) Erreakzio kimiko errazetan erreaktiboak eta produktuak identifikatu ditu.
c) Eguneroko bizitzako, naturako eta industriako erreakzio kimiko garrantzitsuenak identifikatu
ditu.
d) Endotermiko eta exotermikoetan sailkatu ditu erreakzio kimikoak.
e) Hainbat erreakzio kimiko tipo bereizi ditu, hala nola errekuntza, oxidazioa, deskonposizioa,
neutralizazioa eta sintesia.
f) Erreakzio kimiko errazen osagaiak eta prozesua identifikatu ditu laborategian saiakuntzak
eginda.
g) Txostenak egin ditu formatu digitalean, lanbide-profilarekin lotura duten industriei buruz, eta
industria horietan gertatzen diren prozesuak deskribatu ditu sinpleki.
5.- Elkarrekin lotzen ditu ohiko egoeretan sortzen diren indarrak eta indar horiek eragiten dituzten
efektuak, aintzat hartuta objektuen mugimenduan edo pausagunean lagungarri ote diren eta zer
magnitudek parte hartzen duten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eguneroko mugimenduak bereizi ditu, ibilbidearen eta bizkortasunaren arabera.
b) Egindako distantzia, abiadura eta denbora elkarren artean lotu ditu, eta magnitude horiek
Nazioarteko Sistemaren unitateetan adierazi ditu.
c) Mugimendu zuzen uniformea zehazten duten parametroak adierazpen grafikoen eta ekuazio
matematikoen bitartez lotu ditu.
d) Abiaduren kalkulu errazak egin ditu mugimendu uniformeetan.
e) Eguneroko bizitzako egoeretan esku hartzen duten indarrak identifikatu ditu, eta eragiten
dituzten efektuekin lotu ditu.
f) Egoera zehatzetan, indar baten eta indar horrek gorputz baten mugimendu-egoeraren
deformazioan edo aldaketan izaten duen efektuaren arteko lotura ezarri du.
g) Makina sinpleen baliagarritasuna onartu du; haien funtzionamendua interpretatu du, eta makina
horien efektuei dagozkien kalkulu errazak egin ditu.
h) Eguneroko bizitzako egoeretan marruskadura-indarren efektuak zeintzuk diren aztertu du.
i) Gorputzen pisua interpretatu du, eta badaki pisu horren erantzule grabitate-indarra dela.
j) Newton-en legeak eguneroko bizimoduko egoeretan aplikatu ditu.
6.- Energia elektrikoaren ekoizpenari, garraioari eta erabilerari dagozkion oinarrizko alderdiak
identifikatzen ditu, bai eta haren kontsumoan esku hartzen duten faktoreak ere; horretarako, gertatzen
diren aldaketak eta magnitude nahiz balio bereizgarriak deskribatzen ditu, eta elektrizitateak
zientziaren eta teknologiaren garapenean eta jendearen bizi-baldintzetan duen eragina balioesten du.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren izaera elektrikoa azaldu du fenomeno elektrostatikoak agerian jartzen dituzten
eguneroko egoeretan.
b) Azaldu du eroale baten bitartez mugimenduan dauden kargak direla korronte elektrikoa, eta
magnitude garrantzitsuenen esanahia interpretatu du.
c) Eguneroko bizimoduan elektrizitatea kontsumitzean aintzat hartu beharreko oinarrizko
magnitude fisikoak identifikatu eta maneiatu ditu.
d) Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena aztertu ditu, eta haiek hobetzeko ildoak
ezarri ditu.
e) Energia elektrikoa sortzen denetik erabiltzailearengana iristen den arteko etapen oinarrizko
deskribapena egin du.
f) Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektrikoei buruzko informazioa bildu du, eta mota
bakoitzaren alde onak eta alde txarrak aztertu ditu.
g) Energia nuklearra erabiltzearen alderdi positiboak eta negatiboak aztertu ditu. Isuri eta
hondakin nuklearrak.
h) Elektrizitateak zientziaren eta teknologiaren garapenari eta bizi-baldintzak hobetzeari zer
ekarpen egiten dizkien onartu du, bai eta zer arrisku dituen ere.
7.- Kutsatzaile atmosferiko garrantzitsuenak kategorizatzen ditu, eta haien jatorriak identifikatzen
ditu; halaber, eragiten dituzten efektuekin lotzen ditu, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Atmosferak izaki bizidunak babesteko betetzen duen eginkizuna justifikatzen duten arrazoiak
identifikatu ditu, eta argudio errazekin justifikatu ditu.
b) Kutsadura atmosferikoaren fenomenoak zeintzuk diren aztertu du, bai eta zein diren fenomeno
horien eragile garrantzitsuenak ere.
c) Euri azidoaren fenomenoari buruz ikertu du, fenomenoaren berehalako eta etorkizuneko
ondorioak zeintzuk diren ere ikasi du, nola saihets daitekeen kontuan izanik.
d) Berotegi-efektua bizia garatzeko zein garrantzitsua den deskribatu du, eta berotze globalaren
arazoa, arazoa zer arrazoik eragiten duten eta arazoa gutxitzeko neurriak azaldu ditu.
e) Ozono-geruzaren garrantzia deskribatu du, eta era errazean azaldu ditu arian-arian geruza hori
suntsitzearen ondoriozko arazoak.
8.- Uraren kutsatzaileak identifikatzen ditu, kutsatzaile horiek ingurumenean duten efektua
bakoitzaren arazketa-tratamenduarekin lotzen du, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planetan bizia izateko eta bizirauteko urak betetzen duen eginkizuna onartu eta balioetsi du.
b) Lurrean, oro har, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, baliabide hidrikoak nola banatzen
diren azaltzen duten diagramak eta eskemak interpretatu ditu, bai eta baliabide horiek biziarengan eta
gizakiongan duten eragina azaldu ere.
c) Ur geza modu jasangarrian kudeatzeak zer esan nahi duen azaldu du, eta kudeaketa horretan
lagunduko duten neurriak zerrendatu ditu.
d) Akuiferoak kutsatzeak izaki bizidunen populazioengan duen efektu kaltegarria identifikatu du.
e) Laborategian, hainbat jatorritako ur-laginen kutsatzaile posibleak identifikatu ditu.
f) Uraren kutsadurak eta ura arduragabe erabiltzaileak eragiten dituzten efektuak aztertu ditu.
9.- Lurreko gainazalaren erliebeak eta paisaiak eratzeko eta aldatzeko prozesuak sailkatzen ditu,
eta eragile geologikoen eta gizakion ekintzarekin lotzen ditu, prozesu horiek baldintzatzen dituen
aldetik; halaber, baliabide geologikoak eta lurzorua zaintzeko lagungarri diren neurriak balioesten ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Erliebearen modelaketa baldintzatzen duten faktoreak (klima, arroka-materialen ezaugarriak,
eta beste) modelaketaren ondorio diren paisaia motekin lotu ditu.
b) Meteorizazioko, higadurako, garraioko eta sedimentazioko prozesuak bereizi ditu.
c) Kanpoko eragile geologiko garrantzitsuenak bereizi ditu, eta erliebea eratzeko prozesuekin zer
nolako lotura duten adierazi du.
d) Elkarrekin lotu ditu eragile geologiko nagusien ekintza eta paisaian eragiten dituzten zenbait
forma.
e) Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan eta
aldaketan zer garrantzi duten aztertu du.
f) Lurzorua kutsatzen duten faktore eta arrazoi nagusiak identifikatu ditu, eta lurzoruaren
kontserbazioa eta baliabide geologikoak egoki kudeatzea garrantzitsuak direla onartu du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko eta ingurune hurbileneko paisaia bereizgarriei buruzko ikerketa
egin du, eta paisaia horren modelatzea baldintzatu duten giza faktoreetako zenbait identifikatu ditu.
10.- Ingurumen-orekari laguntzen dio; horretarako, ingurumen-arazo nagusien arrazoiei eta
ondorioei buruzko argudioak ematen ditu, betiere garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, eta
ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko ekintzak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ingurumen-arazo garrantzitsuenak sailkatu ditu, dela oro har, dela Euskal Autonomia
Erkidegoan: baliabideak ahitzea eta gehiegi ustiatzea, kutsadura areagotzea, biodibertsitatea galtzea,
klima aldatzea, desertifikazioa, hondakinak, eta beste.
b) Ingurumen-arazo nagusiak arazo horiek eragiten dituzten arrazoiekin lotu ditu, eta arazoen
ondorioak ere zehaztu ditu.
c) Baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatu behar direla argudiatu du.
d) Birziklatzearen eta baliabide materialak berrerabiltzailearen alde onak eta alde txarrak aztertu
ditu.
e) Energia-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea ingurumenarentzat zein garrantzitsua den
azaldu du.
f) Bere aztarna ekologikoa kalkulatu du, eta adierazi du baliabide naturalen kontsumoa
desorekatua eta gehiegizkoa dela.
g) Ingurumenaren narriadura geldiarazteko konpromiso eta ekintza pertsonalen zerrenda egin du.
h) Ikastetxean ingurumena hobetzeko jardueretan parte hartu du.
i) Euskal Autonomia Erkidegoan garapen jasangarriarekin lotuta egiten diren ingurumenestrategietako zenbait identifikatu ditu.
11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, ekuazioak eta ekuazio-sistemak ebazteko
metodoak aplikatzen ditu, eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adierazpen aljebraiko errazak egin eta sinplifikatu ditu.
b) Zenbakizko balioak atera ditu adierazpen aljebraiko batetik.
c) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak, eta ezezagunak
identifikatu ditu.
d) Lehen eta bigarren mailako ekuazio errazak ebatzi ditu, modu aljebraikoan eta grafikoki.
e) Problema bat ebazteko ekuazio egokiak proposatu ditu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak eta beste jakintza-arlo batzuetakoak ebatzi ditu, ekuazioen
eta sistemen bitartez.
g) Balioetsi du hizkuntza aljebraikoa bizitza errealaren egoerak irudikatzeko zehatza, sinplea eta
erabilgarria dela.
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12.- Testuinguru errealetan agertzen diren irudi geometrikoak zuzenean eta zeharka neurtzen
ditu, eta horretarako behar dituen tresna, formula eta teknikak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi eta gorputz geometrikoen angeluak, luzerak, azalerak eta bolumenak neurtzeko tresna
egokiak erabili ditu.
b) Hainbat estrategia erabili ditu (antzekotasunak eta irudi sinpleagoetan deskonposatzea,
besteak beste), mundu fisikoan zeharkako neurriak zenbatesteko eta kalkulatzeko.
c) Perimetroak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak erabili ditu, eta unitate egokiak
esleitu dizkie.
d) Antzeko irudiak identifikatu ditu, eta proportzionaltasun-harremanak ezarri ditu.
e) Thalesen teorema aplikatu, eta triangeluen antzekotasuna erabili du, problema geometrikoak
ebazteko.
f) Taldean lan egin du neurriak lortzeko.
g) IKTak erabili ditu, hainbat irudi eta gorputz irudikatzeko.
13.- Taula, grafiko, adierazpen aljebraiko edo enuntziatu baten bidez emandako erlazio funtzional
sinpleak interpretatzen ditu; balioak lortzen ditu horietatik, eta aztertutako fenomenoari buruzko
ondorioak ateratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

du.

a) Egoera bakoitzean esku hartzen duten aldagaiak identifikatu ditu.
b) Aldagaien arteko mendekotasuna aztertu du, eta harreman posibleak bilatu.
c) Aztergai diren grafiko eta taulen irakurketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin du.
d) Magnitudeen arteko mendekotasun linealeko eta koadratikoko harremanak identifikatu ditu.
e) Funtzio linealak grafikoki irudikatu ditu.
f) Funtzio koadratikoak grafikoki irudikatu ditu.
g) Funtzio esponentziala grafikoki irudikatu du.
h) Benetako egoerekin lotutako funtzio motak irudikatzen dituzten grafikoetatik informazioa atera
i) Baliabide teknologikoak erabili ditu grafikoak irudikatzeko.

14.- Estatistika-populazio baten inguruko datu eta grafikoak jaso, antolatu eta irudikatzen ditu,
metodo eta tresna teknologiko egokiak erabilita eta alderdi nabarmenenak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Populazio baten estatistika-datuak jaso, antolatu eta irudikatu ditu estatistika-tauletan.
b) Maiztasun absolutuak eta erlatiboak kalkulatu ditu.
c) Aztertutako egoerari gehien egokitzen zaizkion estatistika-grafikoak egin ditu.
d) Datu-banaketa baten batez bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu eta behar bezala
interpretatu ditu.
e) Kalkulagailua edo software egokia erabili du, parametroak kalkulatzeko eta estatistika-grafikoak
sortzeko.
f) Aztertutako datu eta grafikoetan oinarrituta zentzuzko ondorioak atera ditu, eta informazio
garrantzitsua komunikatzeko txostenak egin.
15.- Gertaera baten probabilitate-balioari buruzko iragarpenak egiten ditu, aurretik enpirikoki
lotutako informazioan edo kasu sinpleen azterketan oinarrituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hiztegi egokia erabili du probabilitatearekin lotutako egoerak deskribatzeko.
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b) Ausazko gertakari baten kasu posibleen kontaketa egin du, taula edo zuhaitz-diagrama errazak
erabilita.
c) Gertakari jakin bat gertatzeko maiztasun erlatiboaren kontzeptua erabili du, eta ehuneko
moduan adierazi.
d) Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak bereizi ditu.
e) Laplaceren araua aplikatu du, eta gertakari baten probabilitatea zehaztu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak ebatzi ditu probabilitate-kalkulu errazak eginez.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: antolaketa, materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko materialak eta oinarrizko tresnak erabiltzeko prozedurak eta jarraibideak.
Mikroskopio optikoa eta digitala eta lupa binokularra erabiltzeko jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Oinarrizko magnitudeak neurtzea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Laborategian laneko txostenak egiteko arauak.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko.
3.- Laneko segurtasuna eta osasuna
Laneko materiala garbitzeko, kontserbatzeko, zaintzeko eta biltegiratzeko teknikak.
Eskuak garbitzeko protokoloa.
Desinfektatzaile motak eta horiek erabiltzeko moduak.
Laneko materiala desinfektatu eta esterilizatzeko teknikak.
Langileen, materialaren eta lantokiaren garbiketa eskasaren ondoriozko arriskuak.
Langileen babes pertsonalerako neurriak lanbide-profilaren arabera.
4.- Eguneroko erreakzio kimikoak
Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak.
Erreakzio kimikoa. Erreakzio kimikoaren interpretazio makroskopikoa, substantzia bat beste
zenbait substantzia bihurtzeko prozesu den aldetik.
Energia-trukea erreakzio kimikoetan.
Erreakzio kimikoak eguneroko bizitzako eremuetan.
Oinarrizko erreakzio kimikoak.
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5.- Indarra eta mugimendua
Mugimendua: erreferentzia-sistemak, ibilbidea, posizioa, egindako bidea.
Mugimenduak sailkatzea beren ibilbidearen arabera.
Abiadura. Unitateak.
Mugimendu zuzen uniformea: ezaugarriak. Interpretazio grafikoa.
Indarraren kontzeptua. Indarra, interakzio baten emaitza.
Indarren efektuak: deformazioa eta mugimendu-egoeraren aldaketa.
Grabitazioa. Gorputzen pisua.
Ohiko egoeretan solido bati aplikatutako indarrak irudikatzea. Ondoriozkoa edo erresultantea.
Lana eta energia. Makina sinpleak.
6.- Energia elektrikoa
Materia eta elektrizitatea. Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak.
Korronte elektrikoa.
Elektrizitatea, garapen teknologikoa eta bizi-baldintzak.
Elektrizitatearen kontsumoan erabiltzen diren oinarrizko magnitudeak: energia eta potentzia.
Aplikazioak eguneroko bizitzan.
Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena.
Energia elektrikoa ekoizteko sistemak.
Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa. Etapak.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektriko nagusiak.
7.- Atmosferaren kutsadura
Kutsadura. Kutsatzaile nagusien kategorizazioa.
Kutsadura atmosferikoa; arrazoiak eta ondorioak.
Atmosferarekin lotutako ingurumen-arazo nagusiak:
Euri azidoa.
Berotze globala: berotegi-efektua areagotzea
Ozono-geruza suntsitzea.
8.- Uraren kutsadura
Ura: planetan bizia izateko funtsezko faktorea.
Uraren kutsadura:
Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak.
Hondakin-uren arazketa.
Ura eta osasuna.
Ura modu jasangarrian kudeatzea, baliabide den aldetik.
9.- Lurzoruaren kutsadura eta paisaia aldatzea
Lurreko paisaia eta erliebea baldintzatzen duten faktoreak.
Kanpoko eragile eta prozesu geologikoak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa.
Eragile geologikoek erliebean eta paisaian egindako ekintzaren emaitzak.
Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan duten
garrantzia.
Lurzoruaren kontserbazioa. Kutsatzaile nagusiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia bereizgarri motak.
10.- Ingurumen-oreka eta garapen jasangarria
Ingurumenaren orekan eta kontserbazioan eragina duten faktoreak.
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Giza jarduera eta ingurumena: inpaktu nagusiak.
Baliabide materialak eta energia-baliabideak gehiegi ustiatzearen ondorioak.
Hondakinak eta haien kudeaketa. Birziklatzea.
Kontsumoa eta garapen jasangarria: aztarna ekologikoa.
Garapen jasangarriaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
Onartzea ingurumena zaindu egin behar dela eta ingurumena errespetatzen duten
elkartasunezko jokabideak izan behar direla.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arazo nagusiak eta kudeaketa jasangarriaren neurriak.
11.- Ekuazioak eta sistemak ebaztea eguneroko egoeretan
Adierazpen aljebraikoak. Adierazpen aljebraikoen eraldaketa
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Lehen eta bigarren mailako ekuazioen ebazpen aljebraikoa eta grafikoa.
Ekuazio-sistema linealak.
Ekuazio-sistema lineal eta errazak ebaztea. Ebazteko metodoak.
Problemak ebaztea lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez.
12.- Irudi eta gorputz geometrikoak neurtzea
Elementu geometrikoak: puntuak, zuzenak eta planoak
Poligonoak eta poliedroak: elementuak deskribatzea eta sailkapena egitea.
Triangeluen azterketa. Triangeluen sailkapena.
Antzekotasuna. Triangeluen antzekotasuna. Thalesen teorema.
Zirkunferentzia eta zirkulua: zirkuluaren luzera eta azalera kalkulatzea.
Hainbat gorputz eta irudi aztertzea espazioan: prismak, piramideak, zilindroa, konoa eta esfera.
Hainbat gorputz eta irudiren bolumena aztertzea espazioan.
13.- Funtzio eta grafikoen hizkuntza
Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko erraz baten bitartez deskribatutako fenomenoa
interpretatzea.
Funtzio linealak. Funtzio koadratikoak.
Beste funtzio batzuen azterketa: esponentziala
Grafikoak egin eta interpretatzea software egokia erabilita (kalkulagailu grafikoak edo
ordenagailua).
14.- Estatistikako elementuak
Estatistika deskribatzailearen oinarrizko elementuak: Populazioa, lagina. Aldagai kualitatiboak,
kuantitatiboak.
Taula eta grafiko estatistikoak.
Zentralizazioaren eta sakabanaketaren neurketak
Kalkulu-orria: datuak antolatzeko, kalkuluak egiteko, grafiko estatistiko egokienak sortzeko eta
egoera berrien simulazioak egiteko tresna.
15.- Probabilitatea kalkulatzea
Ausazko fenomenoak. Ausazko gertakariak. Gertakari baten maiztasuna. Maiztasun erlatiboa.
Probabilitatearen kontzeptua.
Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak.
Lagin-espazioa esperimentu errazetan.
Taula eta zuhaitz-diagrama errazak.
Probabilitateak kalkulatzea Laplaceren arauaren bitartez –esperimentu errazetan– edo
simulazioen bitartez.
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Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea II.
Kodea: 3012.
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 168 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Badaki zeintzuk diren gaur egungo gizarteen funtsezko ezaugarriak, eta haien antolamendu
sozial, politiko eta ekonomikoaren oinarrizko ezaugarriak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo gizarte-antolamenduaren ezaugarriak ordenatu ditu.
b) Europako espazioa bateratzeko prozesua balioetsi du, bilakaera aztertuta.
c) Egungo harreman ekonomikoen eredu globalizatuaren berri badu.
d) Tituluari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du, eta gertatutako
eraldaketak deskribatu ditu.
e) Informazioa biltzeko tresna errazak landu ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
baliatuta.
f) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
g) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
h) Gaur egungo arte-adierazpenen funtsezko bereizgarriak identifikatu ditu.
2.- Sistema demokratikoaren oinarrizko printzipioak interpretatzen eta balioesten ditu, eta
erakundeak eta funtzionamendua aztertzen ditu. Jabetzen da garrantzitsuak dela bitartekotza eta
gatazkak konpontzea, eredu demokratikoa hedatzeko bidean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jabetu egin da Espainiako eredu demokratikoaren funtsezko bereizgarriez, eta herrialdearen
garapenaren testuinguru historikoa balioetsi du.
b) Ingurune hurbileko harreman pertsonal eta sozialetan diskriminazio ezaren printzipioak duen
inplikazioa balioetsi du.
c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioak onartu ditu, gaur egungo
munduan zer nolako egoera dagoen ikusi du, eta pertsonen eguneroko bizitzan zer nolako eragina
duten balioetsi du.
d) Nazioarteko erakunde garrantzitsuenen funtzionamendu-arauak, erakundeak eta printzipio
gidariak aztertu ditu.
e) Lankidetzako eta iritziak erkatzeko jardueretan erabiltzeko moduko informazioa landu du.
3.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan erabili ditu ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
4.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboaren teknikak aplikatu ditu hainbat iturritatik jasotako ahozko testuak aztertzean.
b) Jabetu da zein den ahozko interakzioaren komunikatzeko asmoa eta egitura, eta erantzun
posibleak balioetsi ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta testuen ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai
eta gero eta konplexutasun handiagoko testuak osatzeko estrategiak ere, gero eta autonomia
handiagoz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu moten ezaugarri nagusiak balioetsi eta aztertu ditu, egin nahi duen lanerako mota
egokiena zein den hautatzeko.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak modu sistematikoan aplikatu
ditu, eta ateratako ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Erabilera akademikoko eta profesionaleko idatzizko testuen egitura aztertu du, eta hizkuntzaren
erabilerak eta mailak bereizi ditu.
g) Idatzizko testuak prestatzeko garaian jarraibide sistematizatuak erabili ditu, idatzizko
komunikazioa hobetzeko; erabilera diskriminatzaileak saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
h) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta hiztegi egokia erabili du hizkuntza-arauak eta xede-erabilerak aintzat hartuta.
i) Testuak idaztean gramatikaren eta ortografiaren arau garrantzitsuenak aplikatu ditu, hartara,
azken testua argia, zehatza eta egokia izan dadin formatuari eta komunikazio-testuinguruari
dagokienez.
j) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
6.- Literatura-testu adierazgarriak interpretatzen ditu; egilearen asmoa zein den konturatzen da,
eta testu horiek beren testuinguru historiko, soziokultural eta literarioarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez, eta dagokion testuinguruan kokatu du.
b) Literatura-lanetan hautemandako alderdiei buruzko iritzi pertsonal arrazoituak eman ditu.
c) Literatura-testuak aztertzeko estrategiak aplikatu ditu, eta gaiez eta zioez ohartu da.
d) Literatura-arloko autore, obra edo aldi bati buruzko informazioa bildu du monografia labur
batean.
7.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategiak eta oinarrizko hizkuntzaarauak aplikatzen ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, eta igorlearen asmoa eta gaia zeintzuk diren ondorioztatu du.
b) Testuaren ideia orokorra ulertu du, eta bere hitzekin adierazi du.
c) Irudiaren laguntzarekin, ideia garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
d) Entzutearen helbururako garrantzitsuak diren informazio espezifikoak atera ditu.
e) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
f) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko estrategiak erabili ditu.
g) Eremu akademikoarekin, pertsonalarekin eta lanbide-eremuarekin lotutako gaiei buruzko
lexiko, esamolde eta esaldi errazak erabili ditu.
h) Oinarrizko lokailuak erabili ditu ahozko testu laburrak sortzean.
i) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu lanbideeremuko gai ezagunei buruz.
j) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
k) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
l) Komunikazio-trukeetan, behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako arauak (kortesialegeak, erregistroa, hitzik gabeko hizkuntza, bestelakoak).
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testuaren oinarrizko komunikazio-asmoa identifikatu du.
b) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
c) Informazio espezifikoa eta garrantzitsua lokalizatu eta hautatu du.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak sortu ditu.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu eremu pertsonalarekin, akademikoarekin eta lanbide-eremuarekin loturik gelan
landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
j) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
k) Ingelesa komunikatzeko erabili nahi duela eta ikasi nahi duela adierazi du.
l) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko eleaniztun izateak duen
garrantzia onartu du.
m) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Gizarte garaikideak
Gizarte demokratikoak.
Sistema demokratikoen eraketa.
Nazioarteko harremanak.
Egungo mundu globalizatua.
Lankidetza-politikak.
Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako egungo harreman-esparruan.
Europaren eraketa.
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Europar Batasuna, oinarrizko erakundeak eta funtzionamendua.
Egitura ekonomikoa:
- Globalizazio ekonomikoa eta garapen jasangarria. Elkarrekiko mendetasuna eta globalizazioa.
- Industriaren deslokalizazioa eta merkataritza-modu berriak.
- Bertako ekoizpen-sektorearen bilakaera.
Arte garaikidearen oinarrizko ezaugarriak.
2.- Sistema demokratikoa eta sistema horren erakundeak
Demokrazia, zuzenbidezko estatu.
Oinarrizko eskubideak, arauen zutabe.
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean.
Giza Eskubideak eguneroko bizimoduan.
Eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzea.
Espainiako eredu demokratikoa. 1978ko Konstituzioa. Autonomien Estatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde politikoak eta lurralde-antolaketa.
Gatazkak ebaztea:
- Bide ez-demokratikoak eta indarkeriazkoak.
- Indarkeriarik gabeko bideak eta bide demokratikoak.
3.- Gizarte Zientzietako informazioaren tratamendua eta lanketa
informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.
Aurkezpenak eta argitalpenak IKTak erabiliz.
Lankidetza-lanerako estrategiak.
Funtzionamendu-arauak eta jarrerak iritziak alderatzean.
4.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Ahozko testuak.
Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ideia eta argumentuak azaltzea: edukiak antolatu eta planifikatzea.
Ikus-entzunezko baliabideak erabiltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
Entzuleen interesa hobetzeko estrategiak.
Normas socio comunicativas.
5.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, bai eta
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Idatzizko testuak: txostenak, saiakerak, bestelakoak.
Testu akademikoak irakurtzeko estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testuinguruarekin lotutako alderdiak: erregistroa, deixia, estilo zuzena eta zeharkakoa.
- Diskurtsoarekin lotutako alderdiak: lokailuak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
6.- Literatura-testuak irakurtzea
Testu ez-literarioak interpretatzea.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.

2016/3546 (1178/487)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Literatura eta generoak.
XX. mendeko euskarazko eta gaztelaniazko literatura-lanetako pasarteak eta testuak irakurtzea.
7.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Ingelesez ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak...
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu erraz, labur edo ertainak ulertzea, hainbat euskarritan
emanak, eremu pertsonalean, akademikoan eta lanbide-eremuan ohikoak diren eta maiz gertatzen
diren komunikazio-egoerei dagokienez.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategia erabiltzea: aurrea hartzea, egiaztapena, laguntza
bisuala, aldez aurretiko ezagutzak…
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesua, finkatutako jarraibideei jarraiki: plangintza eta informazioa
bilatzea, testua sortzea eta berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzea, hainbat euskarritan emanak, eremu pertsonaleko eta
lanbide-eremuko gaiei dagokienez.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
8.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: aurrerapena, egiaztapena, dedukzioa,
zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, ingelesez
idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen hizkuntza-elementuen
erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta egitea: lanbide-arloari dagokion lexiko espezifikoa, bai
eta eremu akademiko eta pertsonalarekin lotura duena ere, egitura eta esamolde arruntak.
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
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- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea
Kodea: E800
Kurtsoa: 2
Iraupena: 53 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzako hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak
aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak zabaltzeko eta
produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.
b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu
ditu.
c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.
d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.
e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.
2.- Ekimen sortzaileak bere garapen pertsonal eta profesionalerako eskaintzen dituen aukerak
aztertzen eta baloratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kultura ekintzailearen kontzeptua eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen
garrantzia aztertu ditu.
b) Ekimenak, sormenak, erantzukizunak eta talde-lanak duten garrantzia baloratu du, jarduera
ekintzailean arrakasta lortzeko funtsezko konpetentziak baitira.
c) Ekimen sortzailea baloratu du, erronka pertsonalei eta profesionalei aurre egiterakoan jarrera
positiboa delakoan.
d) Enpresaburuaren kontzeptua eztabaidatu du, eta enpresaburuak ekonomia- eta gizartegarapenean duen ekarpena aztertu, bai eta profilaren eskakizun eta jarrerak ere.
e) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.
3.– Lan-harremanen ondoriozko eskubide eta betebeharrak interpretatzen ditu, eta gaitasuna
dauka horiek lan-kontratuetan aurkitzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.
b) Kontratazio-modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa
sustatzeko neurriak identifikatu ditu.
c) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.
d) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.
e) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.
f) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan
adostutako lan-baldintzak identifikatu ditu.
4.– Laneko segurtasun- eta osasun-arloko arau-esparrua interpretatzen du, eta Laneko Arriskuen
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Prebentziorako neurriak aplikatzen, eta lehen sorospenak ematen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamenduei, materialei eta ekoizpen-prozesuari dagozkion prebentzio-arau nagusiak
identifikatu ditu, bai eta lan-ingurunean beharrezkoak diren norbera babesteko ekipamenduak (NBE)
ere.
b) Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko betebehar eta eskubideak identifikatu ditu eta
horien arabera jardun du.
c) Laneko baldintzak eta arriskuak interpretatu ditu, bai eta arrisku horien prebentzioa ere.
d) Lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen motak
identifikatu ditu.
e) Botikinaren osaera eta erabilera identifikatu du, eta beharrezkoa izan denean, lehen
sorospenetako oinarrizko teknikak aplikatu ditu, hainbat motatako kalteen aurrean.
5.- Laneko arriskuen prebentzioan erantzukizuna duten agenteak eta haien zereginak
identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako erakundeak eta agenteak identifikatu ditu.
b) Bere lanbide-eremuko prozedura espezifikoetan berezkoak diren arriskuak ebaluatu ditu.
c) Lan-inguruneko ingurumen-arriskuak nahiz sortutako hondakinen tratamendua identifikatu ditu.
d) Alderdi horri dagokionez, existitzen diren planetako elementuak identifikatu ditu (prebentzioa,
larrialdia, beste batzuk).
e) Prebentzioaren kudeaketaren oinarrizko elementuak identifikatu ditu.
f) Lan-inguruneari dagozkion laneko arriskuen prebentziorako neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.– Laneratzea eta bizialdi osoko ikaskuntza
Tituluari lotutako prestakuntzako aukerak eta ibilbideak identifikatzea.
Tituluari lotutako lanbide-sektorea aztertzea eta interpretatzea, eta lanpostu posibleak
identifikatzea.
Curriculum vitaea prestatzea, eta elkarrizketa simulatu bateko portaera eta jarrerak aztertzea.
Jarduera ekintzailetik eratorritako aukerak eta arriskuak ebaluatzea.
2.– Ekimen sortzailea
Kultura ekintzailea garapenaren eta gizarte-ongizatearen eragile.
Jarduera ekintzailearen faktore gakoak: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak
hartzea: ekintzailearen profila identifikatzea.
Arriskua ebaluatzea jarduera ekintzailean.
Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.
3.- Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak
Langileen eskubideak eta betebeharrak.
Lan-kontratua: kontratuen elementuak, ezaugarriak eta motak.
Nomina eta Gizarte Segurantzaren eta PFEZaren kargurako atxikipenak interpretatzea.
Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.
Ordezkaritza sindikala, eta hitzarmen kolektiboen interpretazioa.
4.– Laneko segurtasuna eta osasuna: oinarrizko kontzeptuak
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Oinarrizko arau-esparrua, laneko arriskuen prebentzioaren arloan. Arlo horretako eskubideak eta
betebeharrak.
Lana eta osasuna: lan-arriskuak. Arrisku-faktoreak.
Lanaren ondoriozko kalteak. Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak. Lanak eragindako
beste patologia batzuk.
Langileen osasuna kontrolatzea.
Lan-karga, nekea eta lanarekiko asegabetasuna.
Lehen laguntzak.
5.- Arrisku orokorrak eta prebentzioa
Segurtasun-baldintzekin lotzen diren arriskuak.
Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Taldeko eta banakako babesa.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak:
- Laneko segurtasuna eta osasuna jorratzen dituzten erakunde publikoak.
- Prebentzio-lana antolatzea: "oinarrizko ohiturak".
– Dokumentazioa: jaso, prestatu eta artxibatzea.
Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza.
Kodea: 3132
Kurtsoa: 2
Iraupena: 260 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Establezimenduko gelak eta eremu komunak garbitu eta prest jartzen ditu; eta, hartarako,
esleitutako la-egitasmoa betetzen du, eta enpresari dagozkion kalitate-mailak garatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lan-aginduak edo jasotako beste dokumentazio batzuk aztertu ditu.
b) Lanerako materiala bildu du, hala kontsumigarriak nola makinaria, betiere jarraibideekin bat
etorriz.
c) Gelak eta beste espazio batzuk garbitu eta prest jartzeko prozesuak burutu ditu, denborekin
eta arauekin bat etorriz, baita establezimenduaren kategoria eta motarekin ere.
d) Geletan eta eremu komunetan, oinarrizko dekorazioak antolatu eta mantendu ditu, arauekin
bat etorriz.
e) Beste ataza osagarri batzuk egin ditu, hala nola ekipajeak prestatzea edo galdutako objektuak
kudeatzea, prozedurekin bat etorriz.
f) Cateringeko edo beste ekitaldi batzuetarako muntaketetan lagundu du, protokoloekin eta
establezimenduaren irudi korporatiboarekin bat etorriz.
g) Egiten duen lanaz eta darabiltzan makinez eta materialez arduratu da, ekimena eta
zintzotasuna agertuz.
2.- Ehunezko artikuluak garbitzeko eta lisatzeko eragiketak egiten ditu, prozesu bakoitzean
egokiak diren teknika eta prozedurak aplikatuz, emandako zerbitzuen kalitatea ziurtatzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Makinak, ekipoak eta erremintak prestatu eta doitu ditu zehaztutako prozeduren arabera.
b) Ehuna eta produktuak modu egokiak prestatu ditu, tratatuko den produktua kontuan hartuta.
c) Garbitzeko eta lisatzeko eragiketak eska daitekeen gutxieneko kalitatearekin egin ditu, eta
irizpide estetikoen arabera jardun du.
d) Zereginak egitean horretarako ezarritako denbora-atalaseak betetzeko ahalegina egin du.
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e) Egiaztatu du ezen egin diren prozesuetan eskatzen diren kalitate-parametroak betetzen
dituztela tratatutako produktuek, arduradun hurrenari ataza amaitu duela jakinarazi baino lehen.
3.- Ehunezko janzkiak konpontzeko eta egokitzeko eragiketak egiten ditu, ekipamenduak
prestatuz eta erabiliz, eta ezarritako kalitate-autokontrolak egiten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Konponketa eta egokitzapenak egiteko jarraibideak ulertu ditu, eta ezarritako ordenan egin ditu.
b) Ekipamenduak eta lanabesak behar bezala garbitu eta prestatzeko lanak egin ditu.
c) Konponketa- edo egokitzapen-prozesuari dagozkion lanak egin ditu, ekipoak trebetasunez
erabiliz.
d) Errendimendu egokia lortu du, bai kalitatean, bai denboran.
e) Egiten ari den konponketaren kalitatearen autokontrolerako probak egin ditu.
f) Egiten duen lanaz arduratu da, eta badu ekimena.
4.- Bezeroen eskakizunei kasu egiten die, eta horretarako, beharrezkoa den informazioa lortzen
du, eta bezeroek izan ditzaketen zalantzak ebazten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bezeroarekin adeitasunez, errespetuz eta diskrezioz jokatu du.
b) Bezeroen beharrei behar bezala erantzuteko interesa eta ardura erakutsi du.
c) Argi eman du informazioa, modu txukunean, egituratuan eta zehatzean.
d) Ebazpen errazeko galdera batzuei erantzun die, merkataritzako lexiko egokia erabiliz.
e) Akatsen eta porroten aurrean erantzukizuna erakutsi du.
f) Erraz konpon daitezkeen erreklamazioen aurrean bezeroari alternatibak eskaini dizkio.
5.- Enpresako laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauekin bat aritzen da.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Uneoro prebentzioari eta segurtasunari buruzko araudi orokorra bete du, baita enpresak
ezarritakoak ere.
b) Lantokian norberaren jardun eremuan dauden arrisku-faktoreak eta -egoerak identifikatu ditu.
c) Jarduerarekin zerikusia duten jarrerak hartu ditu laneko eta ingurumeneko arriskuak gutxitzeko.
d) Eragiketa batzuetarako eta besteetarako ezarritako norbera babesteko ekipamendua (NBE)
erabili du.
e) Makinak, ekipamenduak eta instalazioak babesteko gailuak erabili ditu jardueretan.
f) Prebentzio planaren arabera jokatu du.
g) Lan-eremua arriskuez libre, eta ordenan eta garbi mantendu du.
h) Energiaren kontsumoa eta hondakinen sorrera ahalik eta gehien gutxituz lan egin du.
6.– Arduraz jarduten du, eta enpresako harreman tekniko-sozialen sisteman integratzen da.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Arretaz bete ditu jasotzen dituen jarraibideak.
b) Egiten duen lanaz arduratu da, eta eraginkortasunez komunikatu da pertsona egokiarekin
uneoro.
c) Eskakizun eta arau teknikoak bete ditu, jardunbide profesionala erakutsi du, eta arrazoizko
denboran bukatu du lana.
d) Ezarritako prozedurekiko eta arauekiko errespetua erakutsi du uneoro.
e) Ezarritako jarraibide eta prozeduren arabera antolatu du bere lana, lehentasunaren arabera
bete ditu zereginak, eta segurtasuneko eta kalitateko irizpideak erabili ditu esku-hartzeetan.
h) Norberaren jarduera gainerako langileekin koordinatu du, eta aurreikusi gabeko edozein
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aldaketaren, behar garrantzitsuren edo gorabeheraren berri eman du.
g) Lanpostura puntualtasunez heldu da, ezarritako atsedenaldiak hartu ditu, eta lantokia ez du
behar baino lehenago utzi, behar bezala justifikatutako arrazoirik gabe.
h) Beharrezko informazioa edo norberak lanean izan ditzakeen zalantzak egoki galdetu dizkio
arduradun hurrenari.
i) Lana nagusiek emandako aginduen arabera egin du, eta kasuan kasuko aldaketak edo
iradokizunak behar den tokian eta moduan egin ditu.
4. artikulua.- Espazioak eta ekipamenduak.
4.1 Espazioak:
AZALERA (m2)

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA
Balio anitzeko gela.
Ostatu-tailerra
Joskintza eta ikuztegiko tailerra

40
30
60

4.2 Ekipamenduak:

Balio anitzeko gela

Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta internet.
Ikus-entzunezko baliabideak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak
Mahaiak eta aulkiak.

Ostatu-tailerra

Logela bikoitz osoa. Bainugela ekipatua.
Edaritegia
Cateringa muntatzeko eta ostatuaren
mantenimendua egiteko, arropa zuria eta
altzariak.

Joskintza eta ikuztegiko tailerra

Garbiketak urez eta lehorrean egiteko makineria
eta ekipoak,
Ehunezko piezak lehortu, lisatu, akaberarekin
ipini, tolestu eta poltsaratzeko makineria eta
ekipoak.
Jantziak eta etxeko arropak egiteko makineria
eta erremintak.
Segurtasun ekipoak eta baliabideak.

5.- Irakasleak.
5.1.- Sektore publikoan, lanbide-profilari lotutako lanbide-moduluak eman ahal izateko, hauek
izango dira irakasleen espezialitateak:
LANBIDE-MODULUA
3130 Ostatuetan logelak eta eremu
komunak prest jartzea.
3077 Ehunezko produktuak eta

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEA/BESTE
BATZUK
Patroigintza eta jantzigintza
Sukaldaritza eta gozogintza
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materialak.
3093 Arropa garbitu eta lehortzea.
3094 Arropa lisatzea eta
poltsaratzea.
3131 Ostatuan arropa zuria
mantentzea eta ikuztegia.
3039 Cateringa eta taldeentzako
materialak prestatzea eta muntatzea

Irakasle espezialista, bidezkoa
bada

Merkataritza prozesuak
Patroigintza eta jantzigintza

3005 Bezeroaren arreta

Sukaldaritza eta gozogintza
Jatetxe-arloko zerbitzuak
Irakasle espezialista, egoki
denean

Laneko prestakuntza eta
orientabidea
E800. Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Patroigintza eta jantzigintza
Sukaldaritza eta gozogintza
Jatetxe-arloko zerbitzuak
Irakasle espezialista, egoki
denean
Patroigintza eta jantzigintza

3132 Lantokiko prestakuntza.

teknikoak

Jatetxe-arloko zerbitzuak

Sukaldaritza eta gozogintza
Jatetxe-arloko zerbitzuak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako katedradunak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako irakasleak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

5.2 Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek behar ditu lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3130 Ostatuetan logelak eta eremu komunak prest
jartzea.
3077 Ehungintzako material eta produktuak
3093 Arropa garbitu eta lehortzea.
3094 Arropa lisatzea eta poltsaratzea.
3131 Ostatuan arropa zuria mantentzea eta
ikuztegia.
3039 Cateringa eta taldeentzako materialak
prestatzea eta muntatzea

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, edo
dagokion mailako titulua edo beste
zenbait titulu baliokide.
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3005 Bezeroaren arreta
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3132 Lantokiko prestakuntza.
5.3 Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, honako titulazio hauek beharko dira lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3130 Ostatuetan logelak eta eremu komunak prest
jartzea.
3077 Ehungintzako material eta produktuak
3093 Arropa garbitu eta lehortzea.
3094 Arropa lisatzea eta poltsaratzea.
3131 Ostatuan arropa zuria mantentzea eta
ikuztegia.
3039 Cateringa eta taldeentzako materialak
prestatzea eta muntatzea
3005 Bezeroaren arreta
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3132 Lantokiko prestakuntza.

Diplomaduna, ingeniari teknikoa edo
arkitekto teknikoa edo dagokion mailako
titulua edo beste zenbait titulu baliokide.
Patroigintza eta modako goi-mailako
teknikaria edo beste zenbait titulu
baliokide.
Sukalde Zuzendaritzako goi-mailako
teknikaria, Jatetxe-arloko Zerbitzu
Zuzendaritzako goi-mailako teknikaria edo
beste titulu baliokide batzuk

6.- Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su
acreditación o convalidación.
LANBIDE-MODULUAK
3130 Ostatuetan logelak eta eremu komunak prest
jartzea.
3077 Ehunezko produktuak eta materialak.
3093 Arropa garbitu eta lehortzea.

3094 Arropa lisatzea eta poltsaratzea.
3131 Ostatuan, arropa zuria mantentzea eta
ikuztegia.

3039 Cateringa eta taldeentzako materialak
prestatzea eta muntatzea
3005 Bezeroen arreta.

UNIDADES DE COMPETENCIA
ACREDITABLES
UC0706_1: Gelak, eremu nobleak eta
eremu komunak garbitzea eta prest jartzea.
UC0434_1: Garbitu ahal izateko, arropa
jaso, sailkatu era prestatzea.
UC0435_1: Uraren bidez arropa garbitzea.
UC0436_1: Arropa lehorrean garbitzea.
UC437_1: Arropa lehortu, lisatu eta
poltsaratzea.
UC0707_1: Ostatu-establezimenduetako
arropa garbitzeko eginkizunak burutzea.
Ostatu-establezimenduetako arropa
konpondu eta lisatzeko eginkizunak
burutzea.
UC1090_1: Catering-zerbitzuetatik heldu
diren salgaiak jasotzeko eta garbitzeko
zereginak burutzea.
UC1329_1: Bezeroari arreta eta informazio
operatibo, egituratu eta protokolarizatua
ematea.
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7.- Norgehiagoka egonez gero, titulu honek onarpenerako lehentasun-irizpideak aplikatzeko
baimena ematen die erdi-mailako heziketa-ziklo hauetarako
Titulu honek lehentasuna izango du honako lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan
onartzeko:
Ostalaritza eta Turismoa
Elikagaien Industriak
Irudi Pertsonala
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X. ERANSKINA, UZTAILAREN 7KO 104/2016 DEKRETUARENA
EHUNEZKO ETA LARRUZKO ARTIKULUEN KONPONKETAKO OINARRIZKO LANBIDE-TITULUA
1.– Tituluaren identifikazioa
Elementu hauek identifikatzen dute Ehunezko eta Larruzko Artikuluen Konponketako oinarrizko
lanbide-titulua:
●
●
●
●
●

Izena: Ehunezko eta Larruzko Artikuluen Konponketa.
Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
Iraupena: 2.000 ordu.
Lanbide-arloa: Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza.
Europako baliokidea: INSN-3.5.3. (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua).

2.– Lanbide-profila
2.1 Tituluaren konpetentzia orokorra.
Titulu honen konpetentzia orokorra da jantziak, etxeko arropak eta dekorazioko eta larruzko
osagarrietan konponketa, egokitzapen eta mantentze lanak egitea, eta gainera, oinetakoen eta
larrukigintzako produktuen konponketa lanak egitea, bai eta uhalgintzako jarduera osagarriak egitea,
eta, bidezkoa denean, giltzak kopiatzea, hurbileko saltegietan edo industria-instalazioetan, estetikako
eta akaberako behar bezalako produktuak lortuz, adierazitako kalitatearekin lan eginez, laneko
arriskuei aurrea hartzeko eta ingurumena babesteko behar diren arauak betez eta ahoz eta idatziz
komunikatuz gaztelaniaz eta, hala dagokionean, hizkuntza koofizialean, baita atzerriko hizkuntzaren
batean ere.
2.2. Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta
konpetentzia-atalen zerrenda:
- Osatutako lanbide-kualifikazioa:
Oinetako-konponketa eta larrukigintza .TCP139_1. (1087/2005 Errege Dekretua, irailaren 16koa).
Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0438_1: Oinetakoak konpontzeko hornikuntza egitea eta bezeroari arreta ematea.
UC0439_1: Larrukiak konpontzea.
UC0440_1: Oinetakoak konpontzea.
- Osatu gabeko lanbide-kualifikazioak:
a) Ehunezko eta larruzko jantzien eta gaien konponketak eta egokitzapenak.TCP387_1.
(329/2008 Errege Dekretua, otsailaren 29koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC1226_1: Jantziak eta etxeko arropak konpontzea.
UC1227_1: Jantziak egokitu eta pertsonalizatzea.
b) Errezelak eta dekorazioko osagarriak .TCP064_1. (295/2004 Errege Dekretua, otsailaren
20koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0177_1: Jantzigintza-prozesuetarako materialak eta produktuak hautatzea.
UC0179_1: Kuxin, zorro eta osagarriak ebaki, prestatu eta mihiztatzea eta akabera egitea.
c) Merkataritzako jarduera osagarriak .COM412_1. (1179/2008 Errege Dekretua, uztailaren
11koa). Honako konpetentzia-atal hauek biltzen ditu:

2016/3546 (1178/497)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

UC1329_1: Bezeroari arreta eta informazio operatibo, egituratu eta protokolarizatua ematea.
2.3 Lanbide-ingurunea
2.3.1 Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:
Zapataria-oinetako konpontzailea.
Oinetakoak konpontzeko laguntzailea.
Larrukigintzako produktuen konpontzailea.
Larrukigintzako laguntzailea.
Uhalgilea.
Artisau-larrukigilea.
Joslea, eskuz edo etxe-makinaz josten duena.
Jostuna-pasaratzailea.
Konponketetako jostuna.
Jantzigintzako langilea.
Joskintzako langilea.
3.- Heziketa-zikloaren irakasgaiak
3.1 Tituluaren helburu orokorrak
a) Ehuna eta larrua konpontzeko prozesuen fase nagusiak identifikatzea, eta lantokia atontzeko
eta makina eta tresnak prest jartzeko eragiketen sekuentzia zehaztea.
b) Ehunezko eta larruzko artikuluekin zerikusia duten agiri teknikoak interpretatzea, eta gai horiek
konpontzeko beharrezko material eta produktuak hautatu eta biltzeko jarraibide eta arauak
identifikatzea.
c) Ehunezko atalak eskuz eta makinaz josteko oinarrizko teknikak aplikatzea, eta ekipamendu eta
tresnak trebetasunez eta segurtasunez erabiltzea, jantzien eta etxeko gaien konponketa eta
egokitzapen eragiketak egiteko.
d) Ehunezko dekorazioko gaiak egiteko beharrezkoak diren elementuen ataltze-zerrendak egitea,
eta elementu horien forma eta dimentsioak zehaztea, txantiloiak eginez eta ehunezko atalak markatu
eta ebakitzeko eragiketak sekuentziatuz.
e) Larruzko gaiak desmuntatu, itsatsi eta mihiztatzeko teknikak aplikatzea, eta ekipamendu eta
tresnak trebetasunez eta segurtasunez erabiltzea, oinetakoen eta larrukien konponketa eta
egokitzapen eragiketak egiteko.
f) Beharrezkoak diren material eta baliabideak zehaztea ezarritako prozeduraren zehaztapenen
eta balizko bezeroen eskakizunen arabera, eta ekipamendu eta tresnak trebetasunez eta
segurtasunez erabiltzea, oinetakoen eta larrukien konponketa eta egokitzapen eragiketa osagarriak
egiteko.
g) Lanak egiteko beharrezkoak diren materialen, eskulanaren eta bestelako baliabideen kopuruak
kalkulatzea, eta informazio garrantzitsua hautatzea, aurrekontuak eta fakturak egiteko ezarritako
prozeduren arabera.
h) Ehunezko eta larruzko artikuluak konpontzeko eta eratzeko oinarrizko prozesuekin lotutako
lanak agintzeko, egiteko eta entregatzeko prozedurak deskribatzea, eta bezeroentzako arretarekin
zerikusia duten erantzukizunak ezagutzea, kexak eta erreklamazioak azaltzeko.
i) Ingurune naturalean izaten diren gertakariak ulertzea, ezagutza zientifikoa jakintza integratu
baten moduan erabiliz; halaber, ezagutzaren eta esperientziaren eremuetan oinarrizko arazoak
identifikatu eta konpontzeko metodoak ezagutu eta aplikatzea.
j) Trebetasunak garatzea arazoak formulatu, planteatu, interpretatu eta konpontzeko; kalkulu
matematikoaren arrazoinamendua aplikatzea, gizartean eta lan-ingurunean moldatzeko, eta baliabide
ekonomikoak kudeatzea.
k) Giza gorputzaren funtzionamenduaren oinarrizko alderdiak identifikatu eta ulertzea, eta horiek
norberaren eta taldearen osasunarekin lotzea; gainera, higienea eta osasuna baloratzea. bizitzan
ohitura osasungarriak garatu eta finkatzeko, ingurunea kontuan hartuta.
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l) Natura-ondarearen zaintzarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak
garatzea, eta izaki bizidunen eta natura-ingurunearen arteko elkarreragina ulertzea, horrela gizakien
ekintzak ingurumenaren orekan dituen ondorioak baloratu ahal izateko.
m) Informazio-iturrien oinarrizko trebetasunak garatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak ikuspegi kritikoz erabiltzea, informazioa lortu eta jakinarazteko ingurune pertsonal, sozial
edo profesionalean.
n) Kultura- eta arte-ekoizpenen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea, haien elementuak aztertzeko
oinarrizko teknikak aplikatuz, errespetuz eta sentikortasunez jokatzeko kultura-aniztasunaren, ondare
historiko-artistikoaren eta kultura- zein arte-adierazpenen aurrean.
ñ) Hizkuntza-trebetasun eta -abileziak garatu eta finkatzea eta eskatzen den zehaztasun,
argitasun eta arintasun maila lortzea, gaztelaniari eta, hala denean, hizkuntza koofizialari buruzko
ezagutzak erabiliz gizarte-ingurunean, eguneroko bizitzan eta lan-jarduran komunikatzeko.
o) Atzerriko hizkuntzan oinarrizko hizkuntza-trebetasunak garatzea, ahoz eta idatziz komunikatu
ahal izateko eguneroko bizitzan eta lan-jardueran ohikoak eta aurreikustekoak diren egoeretan.
p) Gaur egungo gertakarien arrazoiak eta ezaugarriak ezagutzea, baita bilakaera historikoari eta
banaketa geografikoari dagozkionak ere, gaur egungo gizarteen ezaugarriak azaltzeko.
q) Printzipio demokratikoetan oinarritutako balioak eta jokaerak garatzea, eta ohiko harreman
sozialetan eta gatazken konponbide baketsuan aplikatzea.
r) Prestakuntzarako dauden baliabideak eta eskaintzak alderatu eta hautatzea bizialdi osoko
ikaskuntzarako, horrela lan egoera berriei eta egoera pertsonal berriei egokitzeko.
s) Ekimena, sormena eta joera ekintzailea garatzea, baita norberarengan konfiantza izatea, partehartzea eta ikuspegi kritikoa ere, egoerak eta gorabeherak konpondu ahal izateko bai lan-jardueran
bai eremu pertsonalean.
t) Lanak taldean egitea, nork bere betebeharrak hartuz, besteak errespetatuz eta beraiekin
elkarlanean arituz, baita besteekiko tolerantziaz eta errespetuz ere, zereginak eraginkortasunez
egiteko eta garapen pertsonalerako lagungarri izateko.
u) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informatzeko, komunikatzeko,
ikasteko eta laneko zereginak errazteko.
v) Laneko eta ingurumeneko arriskuak lan-jarduerarekin erlazionatzea, norbera babesteko behar
diren prebentzio-neurriak erabiltzeko xedez, eta beste pertsonei eta ingurumenari kalterik ez egiteko.
w) Bere lanbide jarduerako teknikak garatzea lanaren eraginkortasuna eta kalitatea ziurtatuz, eta,
bidezkoa bada, laneko jardueretan hobekuntzak proposatzea.
x) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan harturik, gizarteko
agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa
parte hartzeko.
3.2 Lanbide-moduluak
KODEA
3077

LANBIDE-MODULUA

3101
3005

Ehungintzako material eta produktuak
Larrukigintzako produktuak konpontzea eta
garnizionaritzako artikulu txikiak sortzea
Oinetakoak konpontzea eta jarduera
osagarriak
Jantziak eta etxeko arropak konpontzea eta
egokitzea
Apaintzeko ehunezko gaiak egitea
Bezeroaren arreta

E700
3009
3010
3011

Ehunen eta ijeztuen mihiztatzea
Zientzia aplikatuak I
Zientzia aplikatuak II
Komunikazioa eta gizartea I

3091
3092
3095
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3012
E800
3097
GUZTIRA

Komunikazioa eta gizartea II
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lantokiko prestakuntza.
Tutoretza eta orientabidea I
Tutoretza eta orientabidea II

168
53
260
33
25
2.000

2
2
2
1
2

3.3 Moduluen garapena
Lanbide-modulua: Ehungintzako material eta produktuak
Kodea: 3077
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 99 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
ditu.

1.- Ehunezko material eta produktuak jasotzen ditu, eta haien propietate eta aplikazioak bereizten
Ebaluazio-irizpideak:

a) Jasotako salgaiak eta albaranaren edukia bat etortzen diren aztertu du.
b) Materialak bereizi ditu (ehunak, xaflak, elementu osagarriak eta beste batzuk), ezaugarrien eta
aplikazioaren arabera.
c) Materialak sailkatu ditu, ezaugarriak kontuan harturik (tamaina, loditasuna, akatsak eta beste
batzuk), baita jatorriaren eta aplikazioaren arabera.
d) Akats eta anomaliarik ohikoenei erreparatu die, bai jatorri naturala dutenei bai fabrikazio
prozesuaren ondoriozkoei.
e) Ehungintzako material eta produktuak fabrikatzeko oinarrizko prozesuak deskribatu ditu.
f) Tratamenduek lehengaiei eransten dizkieten propietate eta ezaugarriak deskribatu ditu
(zuritzea, tinduak, gogorgarriak eta beste batzuk).
g) Osaerari eta manipulazioari buruzko etiketa normalizatuak interpretatu ditu.
h) Egiaztatu du bat datozela etiketak material edo produktuaren fitxa teknikoko zehaztapenekin.
i) Denboraz eta ahaleginez aritu da ezagutzak eta informazio osagarriak zabaltzen.
2.- Elementu osagarriak jasotzen ditu, haien ezaugarriak eta aplikazioak lotuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jasotako lotearen osaera eta haiek babesteko neurriak erabaki ditu.
b) Egiaztatu du bat datozela jasotako elementuak eta eskatutakoak.
c) Elementu betegarriak, indargarriak, hornigarriak, euskarriak eta beste batzuk identifikatu ditu.
b) Elementu osagarriak bereizi ditu, haien ezaugarriak eta aplikazioak kontuan izanda.
e) Elementu osagarriak sailkatu ditu, terminologia zuzena erabiliz betiere.
f) Egiaztatu du bat datozela etiketak material edo produktuaren fitxa teknikoko zehaztapenekin.
g) Akatsen aurrean erantzukizuna erakutsi du.
3.- Ehungintzako material eta produktuak eta elementu osagarriak biltegiratzen ditu, eta
haientzako kokalekua eta baldintzak justifikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Produktuak jatorriaren eta aplikazioaren arabera taldekatu ditu.
b) Ehungintzako materialak eta elementu osagarriak erabili eta kontserbatzeko oinarrizko
baldintzak aipatu ditu.
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c) Gaizki erabiltzeagatik edo biltegiratzeagatik gertatutako akatsak identifikatu ditu.
d) Ingurumeneko baldintzen zerrenda egin du (tenperatura, hezetasuna, argia eta aireztatzea,
besteak beste), eta pilatutako produktuak biltegian jartzeko prozedura zehaztu.
e) Biltegiko produktuen trazabilitatea ziurtatu du.
f) Aurkezteko eta enbalatzeko garraiatzeko modu desberdinak biltegiratzeko eta garraiatzeko
premietara egokitu ditu.
g) Ehungintzako eta materialak eta elementu osagarriak biltegiratzeko eta egokitzeko oinarrizko
baldintzak identifikatu ditu.
h) Segurtasunari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko neurriak errespetatu eta aplikatu ditu
biltegian.
i) Biltegia garbi eta txukun eduki du une oro.
4.- Biltegiko izakinak kontrolatzen ditu, eta gutxieneko kantitatea justifikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Biltegian diren produktuen inbentarioa egin du, eta, beharrezkoa denean, gorabeheren partea
ere bai.
b) Biltegiari lotutako dokumentazio teknikoa deskribatu du.
c) Gutxieneko biltegiratzea hornitzaileen hornidura denborarekin lotu du.
d) Biltegiratze eta inbentario motak eta haien aldagaiak identifikatu ditu.
e) Biltegiratzea berriturik dagoela ziurtatzeko erabiltzen diren mekanismoak zehaztu ditu.
f) Informatikako tresnak aplikatu ditu biltegia kontrolatzeko.
g) Izakinen sarrerak eta irteerak erregistratu ditu, eta dagozkion artxiboak eguneratu ditu.
h) Argi egin du biltegiko kontrolari buruzko informazioa, modu txukunean, egituratuan eta
zehatzean.
i) Biltegia kontrolatzeak produkzio-prozesuan duen garrantzia baloratu du.
B) Edukiak:
1.- Materialak eta gaiak ehungintzan eta larrugintzan
Harrerako eragiketa eta egiaztapenak.
Produktuen sarrerari buruzko dokumentuak.
Etiketen eta dokumentazio teknikoaren irakurketa eta interpretazioa.
Materialen identifikazioa, nolakotasunaren eta ezaugarrien arabera.
Ehunezko materialen eta produktuen aurkezpen komertziala.
Materialetan, akats eta anomaliak detektatzea.
Zuntz naturalak, artifizialak eta sintetikoak. Sailkapena, ezaugarriak, propietateak eta lortzeko
prozesuak.
Hariak: motak, identifikazioa eta transformazio prozesuak.
Ehunak: zulo-brodatua eta puntua. Egitura eta lortzeko modua.
Ehundu gabeko oihalak: ezaugarriak eta lortzeko modua.
Larrua eta ilea. Ezaugarriak eta aplikazioak ehungintzan. Akats nagusiak.
Hobetzeko tratamenduak.
Ehungintzako produktuen, osagarrien eta hornigaien etiketatze-lanari buruzko arauak.
2.- Elementu osagarriak
Etiketen eta dokumentazio teknikoaren irakurketa eta interpretazioa.
Elementu osagarriak identifikatzea, nolakotasunaren eta ezaugarrien arabera.
Elementu osagarrien aurkezpen komertziala.
Akatsak eta anomaliak atzematea.
Lekedak eta kolak, silikonak eta disolbagarriak. Ezaugarriak eta aplikazioak jantzigintzan.
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Osagarriak eta lanabesak: zerrendak, oihal-tartekiak, zintak, bieseak, lokarriak, eskudelak eta
bestelakoak.
Osagarriak: kremailerak, botoiak, parpailak, tolesak, bazterkiak, biziak, azpildurak, ingleteak,
patchworka eta bestelako erremateak.
Betetzeko edo indartzeko osagarriak: guata, muletoia, landare-zurda, lumak, kotoia, besteak
beste.
Tinduak eta argizariak. Motak eta aplikazioak.
Gortinak eta dekorazioko osagarriak egiteko erabilitako bestelako elementu osagarri batzuk.
Tapizatze-lanetan erabilitako beste material osagarri batzuk.
3.- Ehungintzako material eta produktuak eta elementu osagarriak biltegiratzea
Produktuen identifikazioa eta kodetzea.
Materialen biltegiratzea.
Gaien eta materialen manipulazioa.
Biltegiratzeko eta kontserbatzeko baldintzak.
Kokatzea, antolatzea eta espazioa optimizatzea.
Trazagarritasuna. Ehungintzako materialen garbiketa eta mantentze-lana.
Arriskuei aurrea hartzeko neurriak biltegiratzean eta materialak erabiltzean.
4.- Biltegiaren kontrola
Biltegi txiki baten kudeaketa.
Izakinen kontrola.
Biltegiratze motak.
Inbentarioa: motak eta metodoak.
Biltegiaren kudeaketan informazioaren eta komunikazioaren teknologiak aplikatzea. Kalkuluorriak, testu-prozesadoreak eta berariazko aplikazioak. Posta elektronikoa.
Lanbide-modulua: Larrukigintzako produktuak konpontzea eta garnizionaritzako artikulu txikiak
sortzea
Kodea: 3091
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Larrukigintzako gaiak konpontzeko ekipamendu eta tresnak prestatzen ditu, eta hautatutako
aldagaiak konpondu beharreko produktuaren ezaugarriekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamendu eta erremintak identifikatu eta sailkatu ditu konpontzeko prozesuan dituzten
ezaugarrien arabera.
b) Makinen gailuak eta haien kontrol-sistemak identifikatu ditu.
c) Hautatu eta jarri egin ditu makinen osagarriak, adibidez orratzak, oihalak prentsatzekoa,
pikatzeko ahokoa, botoietarako orkoiak, krisketak eta beste batzuk, egin behar diren eragiketen
arabera, adibidez materialak elkartzea, kremailerak edo krisketak jartzea, pikatzea edo arraildua
egitea.
d) Ekipamendu eta erreminten garbiketa, lubrifikazioa eta lehen mailako mantentze-lanak egin
ditu.
e) Ekipamendu, hornigai eta erreminten doiketa egin du, egin beharreko lanaren arabera.
f) Laneko arriskuei aurrea hartzeko neurriak aplikatu ditu ekipamenduak prestatzeko eragiketetan.
g) Ekipamenduen elementu suntsikorrak zein diren finkatu du, eta haien muntaketen eta
desmuntaketen proba-lanak egin ditu.
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h) Lan-eremua behar bezalako txukuntasunez eta garbitasunez eduki du.
2.- Larrukigintzako gaiaren piezak kentzen ditu, aldatzeko, eta ateratako materiala haren
aplikazioarekin lotzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Konponketa egiteko aukera ebaluatu du, eta aurrekontu bat egin du, lotutako
konplexutasunaren arabera.
b) Desmuntaketako eragiketak egin ditu hondatutako elementura iristeko.
c) Josturak desegin ditu eta piezak kendu ditu, eta hariak eta loturen kola-hondarrak kendu,
markatzeko gaian zein posiziotan zeuden, larruaren norabidea, bai eta txantiloian edo patroian
seinalatzean kontuan hartu beharreko xehetasun espezifikoak ere.
d) Larruak aztertu ditu haien ezaugarrien arabera: norabideak, fluoreszentziak eta kalitate
egokiak.
e) Zabaltzea egin du, baldintzen arabera egokiena den prozesuari jarraituz: tolesik gabe,
lerrokatua, behar den tentsioarekin, hariaren noranzkoan eta norabide egokian.
f) Materialek izan ditzaketen akats eta anomaliak aipatu ditu, eta gaian izan ditzaketen ondorioak
baloratu ditu.
g) Ebaketa-prozesuaren funtsezko parametroak identifikatu ditu.
h) Trebetasun eta abileziaz egin ditu ebakitze eta beheratze eragiketak eta beste batzuk, material
motaren arabera (material betegarria, kanpoaldea, zorroa), baldintzak (testura, kolorea, marrazkia,
akatsak eta beste batzuk) eta piezen kopuruaren arabera.
i) Kendutako piezak paperaren edo kartoiaren gainean erreproduzitu ditu, eta egokiak diren
seinalizazioak adierazi.
j) Laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak aplikatu ditu.
3.- Piezak mihiztatzen ditu, eta hautatutako mihiztatze-teknika justifikatzen du, lotu behar den
materialaren motaren arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jarduerak antolatu ditu erabili beharreko baliabide eta materialen arabera.
b) Harien, kolen eta bestelakoen motak aipatu ditu, mihiztatze-teknikaren eta lotu beharreko
materialen arabera.
c) Mihiztatzeko egokitzapen-eragiketak egin ditu, loturaren, bitartekoaren eta materialaren
arabera.
d) Eragiketen segida zehaztu du, eta irizpide estetikoak eta segurtasunekoak azaldu ditu.
e) Hainbat material lotzeko josturak egin ditu, eskuz eta makinaz, irizpide estetikoekin eta
eraginkortasunez, eskatzen diren erresistentziako, malgutasuneko eta finkapeneko baldintzak
lortzeko.
f) Hainbat elementu txertatzeko eragiketak egin ditu –adibidez, kremailera, belarria, errematxeak,
lokarri-zuloa eta ertz-babesa–, hondatutakoak ordezteko
g) Mihiztatutako osagaien kalitatea begiz egiaztatu du, eta antzemandako anomaliak zuzendu
ditu.
h) Lanaren berezko arriskuei aurrea hartzeko neurriak aplikatu ditu, erabili behar diren materialen
eta maneiatu behar diren makinen arabera.
4.- Akaberako eragiketak egiten ditu larrukigintzako gaietan, eta tratamendu mota lotzen du
amaierako aurkezpenaren ezaugarri eta itxurarekin.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eragiketak zehaztu ditu, erabili behar den materialaren eta konpondu behar den piezaren
arabera.
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b) Akaberako produktuena, anilina, pigmentu eta bestelakoen aplikazioak zehaztu ditu,
materialaren arabera.
c) Larrukigintzako gaiak tindatzeko eragiketak egin ditu, aurretiaz garbitu ditu eta amaierako
kalitatea eman die.
d) Teknika egokiak aplikatu ditu akaberako eragiketa bakoitzean (pistola, eskuila, argizaria
ematea, leuntzea eta beste batzuk).
e) Eragiketak autonomiaz, metodoz, txukuntasunez, irizpide estetikoz eta laneko osasuna eta
segurtasuna zainduz egin ditu.
f) Larrukigintzako gaien akaberaren kalitate-parametroak zehaztu ditu.
g) Konpondutako produktuan egiaztatu ditu itxura, sendotasuna, eta alderdi orokor batzuk,
adibidez txukuntasuna eta kolorearen uniformetasuna, eta detektatutako anomaliak zuzendu ditu.
h) Lanaren berezko arriskuei identifikatu ditu, erabili behar diren materialen eta maneiatu behar
diren makinen arabera.
i) Konpondutako produktua fakturatu du, lege eta zerga arloko eskakizunak errespetatuz.
5.- Larrukigintzako gai txikiak sortzen ditu, patroi eta txantiloi estandarizatuak aztertuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gai batzuen eta besteen dimentsio normalizatuak lortu ditu patroi eta txantiloietatik abiatuta.
b) Gaien patroigintza, prestatze, mihiztatze eta akabera faseak identifikatu ditu.
c) Patroiak ateratzeko, bazterrak markatzeko eta josturak egiteko eragiketak eta beste batzuk
egin ditu.
d) Patroiak identifikatu ditu haien posizioaren, kalitatearen, kategoriaren eta beste batzuen
arabera.
e) Ebaketa-eragiketak egin ditu norabidearen, kalitatearen eta posizioaren arabera.
f) Eskuz edo makinaz beheratzeko eragiketak egin ditu, motaren eta posizioaren arabera.
g) Hainbat motatako materialen josturak egin ditu eskuz eta makinaz, irizpide estetikoekin eta
eraginkortasun-irizpideekin, hasierako diseinuaren arabera.
h) Makinak maneiatzean segurtasun-neurriak aplikatu ditu.
i) Oinarrizko larru-bozelketa eta grabatua egin du, gida gisa emandako diseinuaren arabera.
j) Eragiketen begizko kontrola egin du, eta egon litezkeen akatsak detektatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Makinak eta erremintak prestatzea
Makinak prestatzea eta mantentze-lan operatiboa egitea.
Elementu suntsikorrak eta formatua aldatzekoak muntatzea eta desmuntatzea.
Ebakitzeko, beheratzeko, mihiztatzeko eta akabera egiteko makinak: funtzionamendua. Erabileraeskuliburua.
Erreminten, ebakitzeko, mihiztatzeko eta akabera egiteko makinen oinarrizko mantentze-lana.
Akaberarako eta garbiketarako makinak: funtzionamendua, erabilera eta mantentze-lana.
Segurtasun-gailuak. Garbiketa.
Elementu suntsikorrak eta formatua aldatzekoak muntatzea eta desmuntatzea.
Laneko arriskuen prebentzioari eta segurtasunari buruzko arauak, makinen prestaketan.
Ebakitzeko, mihiztatzeko eta akabera egiteko makinen ohiko istripuak.
Norbera babesteko ekipamenduak.
Segurtasun aktiborako makinen gailuak.
Txukuntasun- eta garbitasun-arauak.
Ergonomia.
2.- Piezak kendu eta ebakitzea
Larrukigintzako produktuak ezagutzea, haien aplikazioaren arabera.
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Konponketako materialak aplikatu eta ezaugarritzea.
Motak eta ezaugarriak: poltsak, gerrikoak, zorroak, billete-zorroak, diru-zorroak, maletak,
kutxatilak eta bestelakoak.
Ehunak, ile-larruak, larruak, ijeztuak, sintetikoak eta polimeroak. Motak eta aplikazioak.
Konpontzeko aukerak ebaluatzea.
Aurrekontuak egitea.
Patroi eta txantiloiak lortzea.
Ordezko piezak lortzea.
Gaiak desmuntatzea.
Elementuak kentzeko teknikak.
Osagaien patroiak ateratzea. Txantiloi- edo patroi-sorta.
Ebakitzeko teknikak: eskuzkoa eta arrunta, presiozkoa eta automatikoa.
Ebaketa-parametroak. Ebaketa arruntaren eragiketa-sekuentzia.
Ile-larruak, ehunak eta bestelako materialak prestatu eta zabaltzea.
Eskuzko beheratzea edo mekanikoa.
3.- Piezak mihiztatzea
Gaiak muntatzea.
Mihiztatzea, hainbat teknika erabiliz: jostea, itsastea eta bestelakoak.
Larrukigintzako gaiak konpontzeko kalitate-irizpideak.
Laneko arriskuen prebentzioari eta segurtasunari buruzko arauak, piezak mihiztatzean.
Produktuak birziklatzea.
Hondakinen zuzentaraua; ontziei eta ontzi-hondakinei buruzko zuzentaraua.
Ingurumena babesteko arauak.
4.- Larrukigintzako gaien konponketaren akabera
Larrukigintzako gaiak tindatzea.
Larrukigintzako gaiak leundu, eskuilatu, distira eman eta argizaria ematea.
Akaberako materialak.
Tinduak, anilinak, pigmentuak, argizariak. Motak, ezaugarriak eta aplikazioak.
Garbitzeko eta zaintzeko materialak: kremak, koipeak eta bestelakoak. Motak, ezaugarriak eta
aplikazioak.
Fakturak egitea.
Akaberako eta amaierako teknika operatiboak.
Tindaketen eta akaberako beste produktu batzuen ingurumen-alderdiak.
Hondakinen zuzentaraua; ontziei eta ontzi-hondakinei buruzko zuzentaraua.
Norbera babesteko ekipamenduak.
5.- Garnizionaritzako gai txikiak sortzea
Gaia osatzen duten elementuak eta haien aplikazioa ezagutzea.
Billete-zorro, txanpon-zorro eta bestelakoen motak.
Betaurreko-zorroak.
Giltzatakoak, eskumuturreko txirikordatuak, gerrikoak eta bestelakoak.
Gaien zulaketak sortzea.
Patroi eta txantiloiak lortzea.
Piezak ateratzeko teknikak.
Osagaien patroiak ateratzea. Txantiloi- edo patroi-sorta.
Apaingarrietarako oinarrizko aplikazioak: bozelketa eta grabatuak eta bestelakoak.
Laneko arriskuen prebentzioari eta segurtasunari buruzko arauak, makinak maneiatzean.
Lanbide-modulua: Oinetakoak konpontzea eta jarduera osagarriak
Kodea: 3092
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Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Oinetakoen konponketarako gaiak konpontzeko ekipamendu eta tresnak prestatzen ditu, eta
hautatutako aldagaiak konpondu beharreko produktuaren ezaugarriekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamendu eta erremintak identifikatu eta sailkatu ditu konpontzeko prozesuan dituzten
ezaugarrien arabera.
b) Makinen gailuak eta haien kontrol-sistemak identifikatu ditu.
c) Formatuen aldaketarekin lotutako muntatze- eta desmuntatze-eragiketak egin ditu.
d) Ekipamendu eta erreminten garbiketa, lubrifikazioa eta lehen mailako mantentze-lanak egin
ditu.
e) Ekipamendu, hornigai eta erreminten doiketa egin du, egin beharreko eragiketaren arabera.
f) Ekipamenduen elementu suntsikorrak zein diren finkatu du, eta haien muntaketen eta
desmuntaketen proba-lanak egin ditu.
g) Laneko arriskuen prebentzioari buruz eskatzen diren zehaztapenak aplikatu ditu.
h) Lan-eremua behar bezalako txukuntasunez eta garbitasunez eduki du.
2.- Oinetakoaren piezak kentzen ditu, aldatzeko, eta ateratako materiala haren aplikazioarekin
lotzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Konponketa egiteko aukera ebaluatu du, eta aurrekontu bat egin du, lotutako
konplexutasunaren arabera.
b) Desmuntaketako eragiketak egin ditu hondatutako elementura iristeko.
c) Apurtuta dagoen edo akatsak dituen pieza atera du, eta egokitu egin du, txantiloi edo patroia
lortzeko.
d) Larruak aztertu ditu haien ezaugarrien arabera: norabideak, fluoreszentziak eta kalitate
egokiak.
e) Zabaltzea egin du, baldintzen arabera egokiena den prozesuari jarraituz: tolesik gabe,
lerrokatua, behar den tentsioarekin, hariaren noranzkoan eta norabide egokian.
f) Materialek izan ditzaketen akats eta anomaliak aipatu ditu, eta gaian izan ditzaketen ondorioak
baloratu ditu.
g) Ebaketa-prozesuaren funtsezko parametroak identifikatu ditu.
h) Trebetasun eta abileziaz egin ditu ebakitze eta beheratze eragiketak eta beste batzuk, material
motaren arabera (barne-zola,takoi-zurrungarria, zorroa eta beste batzuk), baldintzak (testura, kolorea,
marrazkia, akatsak eta beste batzuk) eta piezen kopuruaren arabera.
i) Kendutako piezak paperaren edo kartoiaren gainean erreproduzitu ditu, eta egokiak diren
seinalizazioak adierazi.
j) Laneko arriskuei aurrea hartzeko neurriak aplikatu ditu ebakitze eta beheratze eragiketetan.
3.- Piezak mihiztatzen ditu, eta hautatutako mihiztatze-teknika justifikatzen du, lotu behar den
materialaren motaren arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jarduerak antolatu ditu erabili beharreko baliabide eta materialen arabera.
b) Harien, kolen eta bestelakoen motak aipatu ditu, mihiztatze-teknikaren eta lotu beharreko
materialen arabera.
c) Mihiztatzeko egokitzapen-eragiketak egin ditu, loturaren, bitartekoen eta materialaren arabera.
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d) Eragiketen segida zehaztu du, eta irizpide estetikoak eta segurtasunekoak azaldu ditu.
e) Hainbat material lotzeko josturak egin ditu, eskuz eta makinaz, irizpide estetikoekin eta
eraginkortasunez, eskatzen diren erresistentziako, malgutasuneko eta finkapeneko baldintzak
lortzeko.
f) Takoi-zolak, zola-erdiak eta bestelakoak jarri ditu konpondu beharreko zapatetan.
g) Hainbat elementu, adibidez kremailera, belarria, errematxeak eta lokarri-zuloak txertatzeko
eragiketak egin ditu, hondatutakoak ordezteko.
h) Mihiztatutako osagaien kalitatea begiz egiaztatu du, eta antzemandako anomaliak zuzendu
ditu.
i) Laneko arriskuen prebentzioari buruz eskatzen diren zehaztapenak aplikatu ditu.
j) Banakako babes ekipamenduak erabili ditu jarduera batzuetan eta besteetan.
4.- Oinetakoak forratu edo tindatzeko eragiketak egiten ditu, eta ehun edo tindu mota oinetakoen
ezaugarriekin erlazionatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Jarduerak antolatu ditu erabili beharreko baliabide eta materialen arabera.
b) Forratzeko ehuna hautatu du, bezeroaren eskariak eta oinetakoen ezaugarriak kontuan hartuta
c) Desmuntaketako eragiketak egin ditu, forratu beharreko elementuak liberatzeko.
d) Ehuna tolesik gabe, lerrokatuta eta beharrezkoa den tentsioarekin txertatu du.
e) Tinduak eta haiek aplikatzeko kontzentrazioak identifikatu ditu.
f) Lehortze-prozesua eta prozesu horrek amaierako produktuan duen eragina azaldu du.
g) Prozesuarekin lotzen diren ingurumen-arriskuak identifikatu ditu.
h) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren arauak aplikatu

5.- Akaberako eragiketak egiten oinetakoen konponketan, eta tratamendu-mota lotzen du
amaierako aurkezpenaren ezaugarri eta itxurarekin.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eragiketak zehaztu ditu, erabili behar den materialaren eta konpondu behar den piezaren
arabera.
b) Teknika egokiak aplikatu ditu akaberako eragiketa bakoitzean (pistola, eskuila, argizaria
ematea, leuntzea eta beste batzuk).
c) Eragiketak autonomiaz, metodoz, txukuntasunez, irizpide estetikoz eta laneko osasuna eta
segurtasuna zainduz egin ditu.
d) Konpondutako oinetakoen akaberaren kalitate-parametroak zehaztu ditu.
e) Konpondutako produktuan egiaztatu ditu itxura, sendotasuna, eta alderdi orokor batzuk,
adibidez txukuntasuna eta kolorearen uniformetasuna, eta detektatutako anomaliak zuzendu ditu.
f) Lanaren berezko arriskuei identifikatu ditu, erabili behar diren materialen eta erabiltzen diren
makinen arabera.
g) Laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak aplikatu ditu aipatutako eragiketetan.
h) Konpondutako produktua fakturatu du, lege eta zerga arloko eskakizunak errespetatuz.
6.- Hainbat motatako giltzak eta urrutiko kontrolak kopiatzen ditu, haien ezaugarriak ezagutuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jarduerak antolatu ditu erabili beharreko baliabide eta materialen arabera.
b) Giltzen mota batzuk eta besteak identifikatu ditu materialaren (aluminioa, altzairua, plastikoa
eta beste batzuk) eta ezaugarrien arabera (lauak, arruntak, puntudunak eta beste batzuk).
c) Kopiatutako giltzak arrabotatu ditu, eta bizarrik ez daukala zaindu du.
d) Begiz egiaztatu du kopia eta jatorrizkoa berdinak direla, eta eskatutako kalitatea lortu dela.
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e) Ezagutu ditu urrutiko kontrolen modelo batzuk eta besteak (botoi bakuna, botoi bikoitza eta
beste batzuk), eta bateria edo frekuentzia motak.
f) Kontrolaren modeloa hautatu du, kopiatu beharreko kontrolaren ezaugarrien arabera.
g) Kodea edo frekuentzia sartu du, kopiatu beharreko kontrolaren arabera.
h) Eskatzen diren ezaugarri teknikoetarako egokia den bateria edo pila mota ordeztu edo muntatu
du, eta kontrola ondo dabilela egiaztatu du.
i) Kontrolaren erabilerari buruzko informazioa modu argi eta zehatzean transmititu du.
j) Banakako babes ekipamenduak erabili ditu jarduera batzuetan eta besteetan.
B) Edukiak:
1.- Makinak eta erremintak prestatzea
Makinak prestatzea eta mantentze-lan operatiboa egitea.
Elementu suntsikorrak eta formatua aldatzekoak muntatzea eta desmuntatzea.
Ebakitzeko, beheratzeko, mihiztatzeko eta akabera egiteko makinak: funtzionamendua.
Zabaltzeko orkoi-makinak, akabera-bankua, txarrantxa-makinak: funtzionamendua, erabilera eta
mantentze-lanak
Akaberarako eta garbiketarako makinak: funtzionamendua, erabilera eta mantentze-lana.
Segurtasun-gailuak. Garbiketa.
Erabilerako eta mantentze-lan prebentibo eta operatiboko eskuliburua.
Laneko arriskuen prebentzioari eta segurtasunari buruzko arauak, oinetakoen konponketako
makinen prestaketan.
Ebakitzeko, mihiztatzeko eta akabera egiteko makinen ohiko istripuak, oinetakoen konponketan.
Norbera babesteko ekipamenduak.
Segurtasun aktiborako makinen gailuak.
Txukuntasun- eta garbitasun-arauak.
Ergonomia.
2.- Piezak kendu eta ebakitzea
Oinetakoen atalak ezagutzea.
Oinetakoen osagaiak ezagutzea: barne-zolak, topeak, takoi-zurrungarriak eta bestelakoak.
Oinetako motak: gizonezkoenak, andrazkoenak, haurrentzakoak, haurtxoentzakoak, neurrira
egindakoak eta segurtasunekoak.
Oinetakoak konpontzeko erabilitako materialak: ehunak, ile-larruak, larruak, ijeztuak, sintetikoak,
polimeroak, estaldurak, zola-erdiak, xaflak, takoi-zolak, barne-zolak.
Oinetakoak fabrikatzeko teknikak eta prozesua.
Konpontzeko aukerak ebaluatzea.
Aurrekontuak egitea
Patroi eta txantiloiak lortzea.
Ordezko piezak lortzea.
Gaiak desmuntatzea.
Elementuak kentzeko teknikak.
Osagaien patroiak ateratzea. Txantiloi- edo patroi-sorta.
Ebakitzeko teknikak: eskuzkoa eta arrunta, presiozkoa eta automatikoa. Ebaketa-parametroak.
Ebaketa arruntaren eragiketa-sekuentzia.
Ile-larruak, ehunak eta bestelako materialak prestatu eta zabaltzea.
Eskuz edo makinaz egindako beheratzea.
Laneko arriskuen prebentzioari eta segurtasunari buruzko arauak, piezak kendu eta ebakitzean.
3.- Piezak mihiztatzea
Mihiztatzea, hainbat teknika erabiliz: jostea, itsastea eta bestelakoak.
Oinetakoak konpontzeko kalitate-irizpideak.

2016/3546 (1178/508)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Laneko arriskuen prebentzioari eta segurtasunari buruzko arauak, piezak mihiztatzean.
Produktuak birziklatzea.
Hondakinen zuzentaraua; ontziei eta ontzi-hondakinei buruzko zuzentaraua.
Ordena- eta garbitasun-arauak.
4.- Oinetakoak forratu eta tindatzea
Oinetakoak tindatzea.
Anilinak, tinduak, pigmentuak.
Ingurumen-arauak, tinduei dagokienez.
Forratzeko ehunak.
Teknika operatiboak.
Segurtasun-arauak produktu kimikoen manipulazioan.
5.- Oinetakoen konponketaren akabera
Akaberako eta amaierako teknika operatiboak.
Oinetakoak leundu, eskuilatu, distira eman eta argizaria ematea.
Akaberako materialak. Motak, ezaugarriak eta aplikazioak.
Garbitzeko eta zaintzeko materialak: kremak, koipeak eta bestelakoak. Motak, ezaugarriak eta
aplikazioak.
Akaberarako eta garbiketarako makinak: funtzionamendua, erabilera
Erreminten eta akabera egiteko makinen oinarrizko mantentze-lana.
Segurtasun aktiborako makinen gailuak.
Akaberako eta amaierako teknika operatiboak.
6.- Giltzen eta kontrolen kopia
Giltzen kopia
Giltzak: motak. Izendapenak, aplikazioa eta materialak.
Giltzak kopiatzeko makina: funtzionamendua, erabilera
Kopiatzeko makina baten osagarriak.
Kopiatzeko makina baten oinarrizko mantentze-lana.
Giltzak kopiatzeko teknikak: lauak, paleta bikoitzekoak edo gorja giltzak, toperik gabeko laua,
gurutze formakoa, puntuduna eta beste batzuk.
Kopiaren doikuntzak eta akaberak.
Kontrolen konfigurazioa.
Sartzeko kontrol eta giltza magnetikoak: motak, egitura eta aplikazioa.
Bateriak: motak, ezaugarriak eta birziklapena.
Kodeketa. Maiztasunak
Laneko arriskuen prebentzioari eta segurtasunari buruzko arauak, giltza eta kontrolak kopiatzeko
makinak maneiatzean.
Lanbide-modulua: Jantziak eta etxeko arropak konpontzea eta egokitzea
Kodea: 3095
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 198 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Konponketak eta egokitzapenak egiteko aukera zehazten du, eta konpondu beharreko jantzien
ezaugarriak ezagutzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Gaiak, jantziak eta etxeko arropak sailkatu ditu.
b) Jantzien egitura-, estetika, kalitate- eta funtzio-alderdiak deskribatu ditu.
c) Gai batzuk eta besteak egiteko aplikatu duen prozesua ezagutu du.
d) Konponketa motak eta haien konplexutasuna aipatu ditu.
e) Konpondu beharreko gaiaren akatsa aztertu du, eta konpontzeko aukerarik onena baloratu du.
f) Konponketan egin beharreko eragiketak zehaztu ditu, bai eta konponketa egiteko beharrezko
materiala eta ekipamendua ere.
g) Konponketan erabili beharreko ehunak, ile-larruak, ijeztuak, apaingarriak eta osagarriak
hautatu ditu.
h) Aurrekontua egin du, konponketan erabili beharreko materiala eta konponketaren
konplexutasuna kontuan hartuta.
2.- Gai batzuk eta besteak konpontzen ditu, jantzigintzako teknikak aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eragiketen sekuentzia deskribatu du, konponketaren arabera.
b) Ekipamenduen parametroak konfiguratu ditu, eta jantzien eta etxeko arroparen konponketako
eragiketetara egokitu ditu.
c) Apurtutako edo desgastatutako piezak kendu ditu, ordezteko.
d) Ebaki behar den materialaren gainean markak egin ditu.
e) Kontrolatuko diren ebaketa-parametroak identifikatu ditu.
f) Josturak deseginda dituzten piezak edo pieza berriak prestatzeko eta eskuz edo makinaz
josteko eragiketak egin ditu, eta konpondu beharreko gaiaren jatorrizko diseinuaren arabera aplikatu
beharreko teknikak identifikatu ditu.
g) Gaien konponketan irizpide estetikoak aplikatu ditu.
h) Konponketaren kalitatea egiaztatu du finkapenari, elastikotasunari eta erresistentziari
dagokienez.
i) Gaiaren ebaketa, josketa eta akabera eragiketekin lotutako arriskuak identifikatu ditu.
j) Laneko arriskuen prebentzioari buruz eskatzen diren neurriak aplikatu ditu.
3.- Ehungintzako gaiak egokitzen ditu, irizpide estetikoak aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jantziak bezeroaren gainean izan ahal duen jarrera eta kokaera egiaztatu du.
b) Jantzietan behin-behineko markak egin ditu, jantzi horiek egokitzeko.
c) Jantziaren aldaketa mugatzen duten markak osorik garatu ditu.
d) Erabili beharreko ekipamenduen parametroak konfiguratu ditu, eta ehungintzako gaietan egin
beharreko eragiketetara egokitu ditu.
e) Egokitu ahal izateko zertxobait desmuntatu edo aldatu behar diren atalak definitu ditu, kontuan
hartuta gaiaren ezaugarri estetikoak ez direla desitxuratu behar.
f) Josiz eta itsatsiz mihiztatzeko teknikak aplikatu ditu.
g) Egindako egokitzapenaren kalitatea egiaztatu du, bai eta kalte edo akatsik ez dagoela ere.
h) Laneko arriskuei aurrea hartzeari eta ingurumenari buruzko neurriak aplikatu ditu joste eta
itsaste eragiketetan.
i) Mihiztatzearen markak kendu ditu.
4.- Jantziak eraldatzeko eragiketa errazak egiten ditu, eta hautatutako teknika amaierako
produktuaren ezaugarriekin erlazionatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jantziak eraldatzeko edo pertsonalizatzeko teknika batzuk eta besteak identifikatu ditu.
b) Jantziaren zein zatitan jardun ahal duen zehaztu du, jantzia ez desitxuratzeko.
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c) Erabili beharreko ekipamenduen parametroak konfiguratu ditu, eta jantziak eraldatzeko egin
beharreko eragiketetara egokitu ditu.
d) Jantzian mihiztatu ditu eraldatutako atalak edo jantzian instalatu behar diren osagarriak,
eraldaketan planteatutako baldintzak betetzeko.
e) Tentsiorik, gainazaleko erlieberik, distirarik, tolesturarik eta deformaziorik ez dagoela egiaztatu
du.
f) Egindako eraldaketak bideragarritasun, fidagarritasun eta estetikako baldintzak betetzen dituela
egiaztatu du, gaiaren erabilera kontuan hartuta.
g) Jantzien akaberako teknikak ezagutu ditu, adibidez lisatzea, orraztea, leuntzea eta beste
batzuk.
h) Ekipamenduen maneiuan laneko arriskuen prebentzioari buruzko zehaztapenak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Konpontzeko aukerak zehaztea
Jantziak sailkatzea, biztanleriaren segmentuaren arabera: gizonezkoenak, emakumezkoenak,
haurrenak eta haurtxoenak.
Jantzien osagaiak eta atalak.
Jantzien erosotasuna eta kalitatea.
Etxeko gaien tipologia eta osagaiak: oheko arropa, ohazalak eta edredoiak. Errezelak eta
estoreak. Mahai-zapiak eta sukaldeko arropa. Altzarien zorroak. Etxeko beste gai batzuk.
Ongizatea eta etxeko gaien kalitatea, haien aplikazioaren edo erabileraren arabera.
Ehungintzako gaiak egiteko metodoak.
Aurrekontuak egitea.
2.- Ehungintzako gaien konponketa
Konponketarako jantzigintza-makinak.
Konponketako oinarrizko zeregin eta prozesuak jantzigintzan.
Konponketarako jantzigintza-tailerra. Lanaren antolaketa, egitura eta eremuak.
Eskuzko ebaketa: ehunak, ile-larruak eta bestelako materialak prestatzea, zabaltzea eta
ebakitzea.
Konponketetan mihiztatzea aplikatzea, hainbat teknika erabiliz: jostea, itsastea eta bestelakoak.
Jantzien eta etxeko arroparen kalte nagusiak.
Jantzietan eta etxeko arropan egin ahal diren konponketa nagusiak.
Osagai solteen akabera eta gaiaren amaiera.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren arauak.
3.- Jantzien egokitzapena
Jantzien proba pertsonala, modu pertsonalizatuan egokitzeko.
Erreferentzia-puntu anatomikoak. Neurriak eta proportzioak.
Jantzia egokitzea, pertsonaren gorputza edo maniki estatikoa kontuan hartuta. Jantziaren
egokitzapena. Soluzio teknikoak. Tresnak eta lanabesak.
Josturak desegiteko teknikak.
Jantziak eta materialak prestatzea.
Hainbat materialen ebaketa-eragiketak.
Mihiztatzeko eragiketak: jostea, itsastea eta beste batzuk.
Jantzien tarteko eta amaierako akabera-eragiketak.
4.- Jantzien eraldaketa
Ehunezko jantziak eta gaiak pertsonalizatzeko joerak.
Brodatuak aplikatzea.
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Pintura aplikatzea.
Hainbat material aplikatzea.
Jantziak edo ehunezko gaiak pertsonalizatzeko aplikazioen erakusgaiak.
Parpailak, apaingarriak eta bestelako osagarriak jartzea.
Aplikazioen portaera, material batzuetan eta besteetan.
Jantziak edo ehunezko gaiak pertsonalizatzeko aplikazioen erakusgaiak.
Laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak, ekipamenduak maneiatzean.
Lanbide-modulua: Apaintzeko ehunezko gaiak egitea
Kodea: 3101
Kurtsoa: 2
Iraupena: 168 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Aurrekontuak eta fakturak egiten ditu, eta haiek justifikatzen ditu erabilitako materiala eta
prozesuari lotutako zailtasuna kontuan hartuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ehungintzako gaiak erabileraren edo kokalekuaren arabera sailkatu ditu.
b) Egin beharreko gaien dimentsioak zehaztu ditu.
c) Osagarriaren multzoa osatzen duten materialak eta bestelako osagaiak ezagutu ditu.
d) Josturaren marjinak eta lasaierak definitu ditu.
e) Materialaren kopurua kalkulatu du.
f) Produktua garatzeak eskatu duen denbora kalkulatu du, eta lotutako eragozpenak aipatu ditu.
g) Merkataritzako marjina aplikatu die ezarritako kostuei.
h) Aurrekontuari eta fakturari lotutako zerga-betebeharrak aipatu ditu.
i) Aurrekontua eta fakturak egiteko aplikazio informatikoak erabili ditu.
2.- Dekorazioko osagarriak egiteko makinak, ekipamenduak eta erremintak prestatzen ditu, eta
hautatutako aldagaiak tratatu beharreko gaiaren ezaugarriekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamendu eta erremintak identifikatu eta sailkatu ditu jantzigintza prozesuan dituzten
prestazioen arabera.
b) Formatuen aldaketarekin lotutako muntatze eta desmuntatze eragiketak egin ditu.
c) Ekipamendu eta erreminten garbiketa, lubrifikazioa eta lehen mailako mantentze-lanak egin
ditu.
d) Ekipamendu eta erreminten doiketa egin du, egin beharreko eragiketaren eta erabili beharreko
materialaren arabera.
e) Ekipamenduen elementu suntsikorrak zein diren finkatu du, eta haien muntaketen eta
desmuntaketen proba-lanak egin ditu.
f) Parametroak proba-eragiketetara doitu ditu.
g) Laneko arriskuei aurrea hartzeko neurriak aplikatu ditu makinak eta erremintak prestatzeko
eragiketetan.
h) Lan-eremua ordenatuta, garbi eta seguru mantendu du.
3.- Ehungintzako materiala ebakitzen du, eta ebaketaren trazadura amaierako produktuaren
ezaugarriekin erlazionatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiala hautatu du, egin beharreko gaiaren arabera.
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b) Material batzuk eta besteak (kanpoko ehuna, artehuna, forruak eta bestelakoak) prestatzeko
prozedurak deskribatu ditu, eta eragina duten parametroak kontrolatzen ditu desbideratzeak
saihesteko (testura, kolorea, marrazkia eta bestelakoak).
c) Materiala zabaldu du, material horren baldintzen arabera (tolesturarik gabe, behar den
tentsioarekin, lerrokatuak, hariaren noranzkoan eta norabide egokian).
d) Patroiak marraztu ditu materialaren gainean, eta lotura-puntuak, oihal-ertzen akaberak eta
apaingarrien edo osagarrien kokalekuak seinalatu ditu.
e) Materialean anomalia edo akatsak detektatu ditu, eta horiek prozesuan eta produktuan izan
ditzaketen ondorioak baloratu ditu.
f) Kontingentzia txikien aurrean jardun du, balizko alternatibak aipatu ditu eta egokiena zein den
erabaki du.
g) Ebakitako osagaien kalitatea begiz egiaztatu du, eta antzemandako anomaliak zuzendu ditu.
h) Laneko arriskuei aurrea hartzeko neurriak aplikatu ditu makinekin ebakitzeko eragiketetan.
i) Banakako babes ekipamenduak erabili ditu.
4.- Piezak lotzen ditu eskuz edo makinaz, kuxinetarako, zorroetarako eta dekorazioko beste
osagarri batzuetarako, eta loturen teknikak amaierako produktuaren ezaugarriekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mihiztatzeko sistemak sailkatu eta deskribatu ditu, loturaren, bitartekoen eta materialen
arabera.
b) Mihiztatzeko prestaketa-eragiketak egin ditu, irizpide estetikoen eta segurtasuneko irizpideen
arabera.
c) Osagarri eta apaingarrien formaren, itxuraren eta kokalekuaren zehaztasuna egiaztatu du.
d) Mihiztatze-eragiketak egin ditu, lotura mota bakoitzerako egokiak diren metodo eta teknikak
aplikatuz (oihal-ertzen akabera, izurtua, itxiturakoa, eta beste batzuk).
e) Bigungarria jartzeko teknikak aplikatu ditu.
f) Mihiztatutako osagaien edo produktuaren kalitatea egiaztatu du.
g) Konpon daitezkeen anomalia edo akatsak zuzendu ditu.
h) Lehen mailako arriskuak eta haiekin lotutako neurri prebentiboak identifikatu ditu.
i) Laneko arriskuen prebentzioari buruz eskatzen diren neurriak aplikatu ditu.
5.- Akaberak egiten ditu, kuxinetarako, zorroetarako eta osagarrietako aurreikusten diren
kalitatearen eta aurkezpenaren araberako prozedurak hautatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Material batzuen eta besteen akaberak egiteko prozedurak deskribatu ditu.
b) Tarteko eta bukaerako akabera-lanak egin ditu, segurtasuneko eta estetikako irizpideak
kontuan hartuta.
c) Lisatuz murriztu ditu detektatutako anomaliak (zimurrak, soberako hariak, erliebeak, distirak eta
bestelakoak), produktuaren forma kontuan hartuta.
d) Akaberan konpon daitezkeen anomalia edo akatsak zuzendu ditu.
e) Elementu osagarriak eta apaingarriak jarri ditu, amaierako diseinuaren arabera.
f) Brodatuak egin ditu eskuz edo makinaz.
g) Jantzigintzako ideia batzuk eta besteak proposatu ditu, eta sormen-jarrera erakutsi du.
h) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren arauak aplikatu
ditu.
i) Amaierako produktuarekin lotzen den dokumentazioa bete du.
B) Edukiak:
1.- Dekorazioko ehungintza-artikuluak egiteko eta instalatzeko aurrekontua
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Kuxinak, burkoak eta kuxin handiak.
Ohearen eta edredoien arteko harremana eta ohearen eta ohazalen artekoa. Formak eta estiloa.
Kanapearen eta kanape-estalkiaren arteko harremana. Formak eta estiloa.
Hegalaren eta mahaiaren arteko harremana. Formak eta estiloa.
Aulkien motak eta ezaugarriak.
Aulkiaren eta zorroaren arteko harremana. Formak eta estiloa.
Sofen eta besaulkien motak eta ezaugarriak.
Eserlekuaren, bizkarraldearen, beso-euskarriaren eta zorroen arteko harremana. Formak eta
estiloa.
Dekorazioko ehungintzako artikuluen motak eta ezaugarri nagusiak: kuxinak, ohazalak,
edredoiak, kanape-estalkiak, hegalak eta zorroak.
Txantiloi eta patroiak, produktuaren arabera.
Materialen eta hondar-materialaren kalkulua.
Aurrekontu eta faktura baten datuak. Entregatzeko epeak, ordainbidea eta kalitateak.
Mozkin marjina. Deskontuak. Salmenten bolumena.
Errealitatearen oinarrizko irudikapen grafikoa. Diseinua eta krokisa.
Ekoizpenerako jarraibide teknikoak.
Aurrekontuak eta fakturak egitea, aplikazio informatikoak erabilita.
Lotutako zergak. BEZ.
2.- Makinen, ekipamenduen eta erreminten doikuntza
Etxeko ehungintzako artikuluak egiteko erabiltzen diren makinen, lanabesen eta osagarrien
motak.
Makinen, lanabesen eta osagarrien makinen funtzioak ekoizpen-prozesuan.
Makinak, lanabesak eta osagarriak erabiltzeko prozedurak. Segurtasun-irizpideak eta baldintzak
ekoizpen-prozesuan.
Makinen atal suntsikorrak eta atal doigarriak.
Makinak doitzeko eragiketak, haien funtzioa kontuan hartuta.
Lehen mailako mantentze-eragiketak.
Makinak garbitzeko ekipamendu eta osagarriak.
Ohiko matxurak.
Laneko arriskuei aurrea hartzeko neurriak makinekin ebakitzeko eragiketetan.
3.- Ehungintzako materialen ebaketa
Material motak: kanpoko ehuna, artehuna, forruak eta bestelakoak.
Materialak prestatzeko prozedurak.
Eragina duten parametroak: testura, kolorea, marrazkia eta beste batzuk.
Materiala zabaltzea.
Patroiak trazatzea.
Materialaren anomalia edo akatsak.
Kontingentzia txikietarako alternatibak.
Ebakitako osagarrien kalitatea.
Material batzuk eta besteak ebakitzeko teknika eta prozedurak.
Laneko arriskuei aurrea hartzeko zehaztapenak makinekin ebakitzeko eragiketetan.
Akabera egiaztatzea.
Norbera babesteko ekipamenduak.
4.- Piezak eskuz edo makinak lotzea
Mihiztatzea prestatzeko eragiketak.
Mihiztatzeko sistemen deskribapena.
Formen eta kokalekuen egiaztapena.
Ebakitako pieza batzuk eta besteak mihiztatzeko teknika eta prozedurak.
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Bigungarria jartzeko teknikak.
Anomaliak zuzentzeko neurriak.
Lehen mailako arriskuak eta neurri prebentiboak.
Laneko arriskuei aurrea hartzeko zehaztapenak eskuz edo makinekin ebakitzeko eragiketetan.
5.- Akaberak egitea
Akaberako prozedurak jantzigintzan.
Tarteko eta bukaerako akabera-eragiketak.
Akaberak prestatzea.
Lisatzeko teknikak.
Kontingentzia txikietarako alternatibak.
Produktua prestatzea, entregatzeko.
Eskuz eta makinaz brodatzeko teknikak.
Laneko arriskuei aurrea hartzeko zehaztapenak akaberako eragiketetan.
Norbera babesteko ekipamenduak.
Lanbide-modulua: Bezeroaren arreta
Kodea: 3005
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 66 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Arreta egiten die balizko bezeroei, komunikazio-teknika batzuk eta besteak ezagutuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Balizko bezeroaren portaera aztertu du.
b) Jarrera eta solasa egoki moldatu ditu abiapuntuko egoerara.
c) Balizko bezeroari buruzko beharrezko informazioa lortu du.
d) Komunikazioa bultzatu du, teknika eta jarrera egokiak erabiliz haren garapenerako.
e) Solasaldian aritu da, formulak, merkataritzako hiztegia eta komunikazio-loturak erabilita
(argibideak eskatzea, informazioa eskatzea, norbaiti errepikatzeko eskatzea eta beste hainbat).
f) Erraz ebazteko moduko galdera bati erantzun dio, merkataritzako lexiko egokia erabiliz.
g) Aldez aurretik ezarritako gai bati buruz ahoz jardun du talde baten aurrean edo bi solaskidek
parte hartzen duten komunikazio-harreman batean.
h) Besteekiko jarrera adostaile eta sentibera izan du, tratuan gozo eta adeitsu agertuz.
i) Argi eman du informazioa, modu txukunean, egituratuan eta zehatzean.
2.-Zerbitzuaren aukeren berri ematen dio balizko bezeroari, ikuspuntu teknikotik arrazoituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Publiko mota desberdinak aztertu ditu.
b) Bezeroak eta hornitzaileak bereizi ditu, eta horiek publikotik oro har.
c) Merkataritzako komunikazioaren oinarrizko terminologia ezagutu du.
d) Informazioaren eta publizitatearen arteko bereizketa egin du.
e) Erantzunak egokitu ditu jendearen galderen arabera.
f) Bezeroari zerbitzuaren ezaugarrien berri eman dio, batez ere espero daitezkeen kalitateei
dagokienez.
g) Bezeroa aukera gomendagarrienaz aholkatu du, aukera bat baino gehiago daudenean, eta
bakoitzaren ezaugarriei eta akaberei buruzko informazioa eman dio.
h) Bezeroari eskatu dio egin duen hautaketaren berri emateko.
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ditu.

3.- Egindako zerbitzuaren berri ematen dio balizko bezeroari, eta egindako eragiketak arrazoitzen
Ebaluazio-irizpideak:

dio.

a) Prozesatutako artikuluak eman dizkio bezeroari, eta haietan egindako zerbitzuen berri eman

b) Entregatutako artikuluetan egin beharreko eragiketak eta horretarako aurreikusitako denborak
modu egokian jakinarazi dizkio bezeroari.
c) Zerbitzuari edo produktuari buruz eman beharreko dokumentuak identifikatu ditu.
d) Lortutako akaberarekin bezeroa ados dagoen ala ez jakin du, eta adostasunik ez badu, haren
kexak modu egokian jaso ditu.
e) Txukuntasuna eta zuzentasuna baloratu ditu, hala janzkeran nola gorputz-irudian, bezeroen
arretarako funtsezko elementutzat jo ditu-eta.
f) Bezeroarekiko errespetua gorde du une oro.
g) Bezeroaren leialtasuna lortzen saiatu da, lan ona eginez.
h) Bermealdia zehaztu du, baita hari lotutako legezko betebeharrak ere.
4.- Balizko bezeroen erreklamazioak entzuten ditu, eta jarduketa-protokoloa ezagutzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bezeroari hainbat aukera eman dizkio erraz konpon daitezkeen erreklamazioetarako, eta argi
azaldu dizkio egin beharreko lanen denbora eta baldintzak, baita zenbateko aukera dagoen espero
den aldaketa lortzeko ere.
b) Indarrean dauden legeek azpimarratzen dituzten alderdi garrantzitsuenak azaldu ditu,
erreklamazioei dagokienez.
c) Behar besteko informazioa eta dokumentazioa eman dizkio bezeroari, idatzizko erreklamazioa
aurkez dezan, halakorik behar badu.
d) Bezeroak erreklamazioa egiteko aurkeztutako formularioak jaso ditu.
e) Erreklamazio-orri bat bete du.
f) Informazioa konpartitu du lantaldearekin.
B) Oinarrizko edukiak:
1.- Bezeroen arreta
Komunikazio-prozesua. Esku hartzen duten agenteak eta elementuak. Bezeroekin komunikatzeko
kanalak.
Komunikatzeko oztopoak eta zailtasunak.
Ahozko komunikazioa: ahozko mezuak igortzea eta jasotzea.
Motibazioa, frustrazioa eta babes-mekanismoak. Komunikazio ez-ahozkoa.
Enpatia eta harmena.
2.- Produktu eta zerbitzuen salmenta
Saltzaile profesionalaren jarduera.
Produktu eta zerbitzuen ezaugarriak azaltzea. Produktua aurkeztea eta erakustea.
Saltzailea. Ezaugarriak, funtzioak eta jarrerak. Salmentarako eta haren garapenerako kualitateak
eta gaitasunak.
Saltzaile profesionala: jarduketa eredua. Bezeroekiko harremana. Bezeroaren objekzioak.
Salmenta-teknikak.
Saldu ondoko zerbitzuak.
Txikizkako Merkataritza Antolatzeko Legearen oinarrizko alderdiak.
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3.- Bezeroarentzako informazioa
Eginkizunak, helburuak eta bezeroen eta profesionalaren arteko harremana.
Bezero motak eta haien harremana zerbitzugintzarekin.
Banan-banako harrera, konfiantzaren oinarri gisa, zerbitzua eskaintzerakoan.
Bezeroaren beharrak eta gustuak, bai eta haiek asetzeko irizpideak ere.
Bezeroak leial egitea.
Bezeroen objekzioak eta eurak nola tratatu.
Jasotako artikulua sailkatu ahal izateko identifikatu behar diren funtsezko parametroak. Haiek
jasotzeko teknikak.
Zerbitzuak emateari lotutako oinarrizko dokumentazioa.
4.- Erreklamazioen tratamendua
Erreklamazioen aurrean jarduteko erabiltzen diren teknikak. Erreklamazioak kudeatzea.
Konpontzeko aukerak. Erreklamazioaren testuingurua osatzen duten elementu formalak.
Erreklamazio batean beharrezkoak diren dokumentuak edo frogak. Erreklamazioak biltzeko
prozedura.
Erreklamazioak kudeatzeko tresna informatikoak erabiltzea.
Lanbide-modulua: Ehunen eta ijeztuen mihiztatzea
Kodea: E700
Kurtsoa: 2
Iraupena: 192 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Fitxa teknikoak interpretatzen ditu lana antolatzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Produktua eta zereginak ezagutu ditu (osagaiak prestatzea, lotura mota, beste batzuk), fitxa
teknikoa behar bezala interpretatuz.
b) Prozeduraren hautaketa (lanabesak, erremintak, lehengaiak, bestelakoak), prozesua eta
lanaren antolaketa identifikatu ditu, fitxa teknikoa behar bezala interpretatuz.
2.- Prestatzeko eta mihiztatzeko makinen elementuak aldatzen, doitzen eta birdoitzen ditu,
ekoizpenerako prest jartzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mihiztatzeko makina baten elementu operatzaileak prestatu ditu (jostura, itsastea, grapatzea,
termozigilatzea, ultrasoinu bidezko lotura, bestelakoak) fitxa teknikoaren arabera.
b) Makinak birdoitu ditu proba-eragiketen arabera.
c) Prestaketako prozedura modu ordenatuan egin du, segurtasun pertsonalarekin eta makinaelementuekin, enpresak ezarritako denboran.
d) Neurtzeko erreminta, lanabes eta gailuak doitasunez eta eraginkortasunez erabili ditu.
3.- Osagaiak eta apaingarriak mihiztatzeko eragiketak egiten eta kontrolatzen ditu, eta ekoizpenbitartekoen funtzionamendu hobezina, materialen fluxua eta jantzi edo artikuluen ekoizpena
egiaztatzen ditu, aurreikusitako kalitatea kontuan hartuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Beharrezkoak diren parametroak sistematikoki egiaztatu ditu.
b) Lan-kargak berriro esleitu eta sinkronizatu ditu, jasotako jarraibideen arabera.
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c) Kalitate-arazoak behar bezala identifikatu ditu, eta egokiak diren neurri zuzentzaileak hartu ditu,
esleitu zaion erantzukizunaren mugen barruan.
d) Esleitu zaion erantzukizunetik kanpo dauden kalitate arazoak definitu ditu, eta horren berri
eman die garaiz eta modu zehatzean arduradunei.
e) Kalitatea kontrolatzeko prozedurak aplikatu ditu tarte egokietan, eta ekoizpenaren helburuak
ziurtatu ditu.
4.- Makinen lehen mailako mantentze-lana egiten du, geldialdiak saihesteko edo ekoizpena
berrezartzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen mailako mantentze-lana egin du dokumentazio teknikoaren, enpresaren jarraibideen eta
segurtasun-arauen arabera.
b) Makinen hutsen artean ekoizpenean eragin zuzena dutenak behar bezala detektatu ditu,
matxuratutako edo desgastatutako elementuak ordeztu ditu eta funtzionamenduaren egoera normala
lehengoratu du modu seguru eta eraginkorrean.
c) Mantentze-lanean dokumentazioa osorik eta zehazki sortu du.
d) Esleitutako erantzukizunetik kanpo dauden mantentze-beharrizanak garaiz transmititu dizkie
arduradunei.
5.- Egindako lanari, emaitzei eta produktuaren kalitateari buruzko informazio teknikoa ematen du,
ekoizpen-planetan eta kalitatearen kudeaketa-planetan laguntza emateko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Dokumentazio teknikoa behar bezala bete du, eta hala, informazio-fluxuan eta ekoizpenaren
programazioa mantentzen lagundu du.
b) Gorabeherak eta desadostasunak behar bezala idatzi ditu, eta hala, gerora berrikusteko,
konpontzeko eta sailkatzeko lanak erraztu ditu, eta etengabe hobetzeko irizpideak ekarri ditu.
6.- Enpresako segurtasun- eta osasun-planaren arabera jarduten du, eta jarduera prebentibo eta
zuzentzaileak eta hobekuntzarako jarduerak egiten ditu, esleituta dituen zereginen arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Arriskuen prebentzio-plana behar bezala interpretatu du, eta identifikatu egin ditu langilearen
eskubide eta betebeharrak, laneko arriskuak eta babes-bitartekoak.
b) Prebentziorako ekipamendu eta bitartekoak identifikatu ditu, eta jarduteko moduan mantendu
ditu.
c) Lan-eremuak garbitasunez, txukuntasunez eta segurtasunez eduki ditu.
d) Larrialdi kasuetan jarduteko entrenamendua mantendu du, bai eta jarduteko erantzukizuna,
makinak eta instalazioak gelditzeko prozedurak eta ebaluazio-irizpideak ere, enpresaren larrialdiplanaren arabera.
B) Edukiak:
1.- Ekoizpena antolatzeko sistemak
Fitxa teknikoak.
Ekoizpen-parametroak. Lanabesak, erremintak, lehengaiak, prozedurak
2.- Mihiztatzeko makinak, lanabesak eta osagarriak.
Josteko makinak.
Sailkapena. Funtzioa eta oinarrizko eragiketak.

2016/3546 (1178/518)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Organoak, elementuak eta osagarriak. Erregulazioa eta doikuntza. Eragina duten faktoreak.
Ziklo finkoko makinak. Motak eta aplikazioak. Erregulazioa eta programazioa.
Ziklo aldakorreko makinak. Motak eta aplikazioak.
Brodatzeko eta bigungarriak sartzeko makinak.
Motak eta aplikazioak.
Makina osagarriak. Motak eta aplikazioak.
Termozigilatze eta itsaste bidez mihiztatzeko makinak. Motak eta aplikazioak.
Grapatze eta iltzeztatze bidez mihiztatzeko makinak. Motak eta aplikazioak.
3.- Mihiztatze-sistemak
Jostea.
Hariak. Motak eta ezaugarriak. Aplikazioak.
Puntada eta josturak. Sailkapena, izendapena eta irudikapen grafikoa.
Josturaren parametroak. Aplikazioak.
Brodatua.
Itsastea.
Itsasgarriak. Motak eta ezaugarriak.
Itsastearen parametroak. Aplikazioak.
Termozigilatzea eta termofinkatzea.
Sailkapena. Motak eta ezaugarriak. Aplikazioak.
Grapatzea edo iltzeztatzea.
Grapak, iltzeak, tatxetak, bestelakoak. Motak eta ezaugarriak. Aplikazioak.
Lotura-prozesuan jarraitutako metodoaren araberako parametroak. Aplikazioak.
Mihiztatzeko arau teknikoak.
Mihiztatzeko metodoaren arabera aplikatu beharreko kalitate-irizpideak.
4.- Makinen, lanabesen eta osagarrien lehen mailako mantentze-lana.
Ehunak eta ijeztuak mihiztatzeko prozeduretako segurtasun-irizpideak eta baldintzak.
5.- Kalitatearen kontrol-sistemak
Kalitatea kontrolatzeko dokumentazio teknikoa.
6.- Ekoizpenean aplikatutako segurtasun- eta prebentzio-planak
Arriskuen prebentziorako plana.
Prebentziorako bitartekoak eta ekipamenduak.
Langilearen jarduerak, larrialdi planaren aurrean.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak I.
Kodea: 3009.
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problema errazak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna
eta autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi errazak proposatu ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik bildutako
zeharkako behaketetan oinarrituta.
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b) Hipotesiak aztertu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats eman dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta frogen bidez defendatu du bere jarrera
hori.
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta gatazkak konpontzeko trebetasunak badituela
azaldu du.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Gidoi bati jarraikiz, ikerketa eta laborategiko praktika errazak egiten ditu; horretarako, hainbat
teknika aplikatzen ditu, materiala behar bezala erabili, magnitude egokiak neurtu eta emaitzak
interpretatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko oinarrizko materialaren zerrenda egin du, izan ditzakeen aplikazioak ere jasota.
b) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
c) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitatetan adierazi.
d) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
e) Egin behar duen teknika esperimental bakoitzean, kontuan izan ditu higiene- eta segurtasunbaldintzak.
f) Lan esperimentalean segurtasunaren oinarrizko arauak onartu eta bete ditu, eta erabili dituen
tresnak eta materiala zaindu ditu.
g) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
h) Hipotesiak aztertu ditu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
i) Metodo eta prozedura esperimental erraz eta askotarikoak planifikatu ditu hipotesia
gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
j) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
k) Antolatu eta interpretatu egin ditu datu esperimentalak, hainbat baliabideren laguntzarekin.
l) Azalpen arrazoituak eman ditu, hipotesia berresteko edo gezurtatzeko asmoz.
m) Ikerketaren emaitzen berri eman du, eta txostenak egin ditu hainbat baliabide eta euskarri
analogiko eta/edo digital baliatuta.
n) Lan zientifikoa antolatu du, ordenari eta zehaztasunari eutsita.
ñ) Informazioa hainbat formatutan bilatu, kontsultatu eta erabili du.
o) Egoki erabili du hiztegi zientifikoa.
3.- Materiak naturan izaten dituen forma guztiak aintzat hartuta, materiaren funtsezko
propietateak identifikatzen eta deskribatzen ditu, magnitude fisikoak eta oinarrizko unitateak sistema
metriko hamartarrean erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Materiaren propietateak deskribatu ditu.
b) Luzeraren, masaren eta edukieraren unitate-aldaketak egin ditu.
c) Bolumenaren eta edukieraren unitateen arteko baliokidetasuna identifikatu du.
d) Eguneroko egoeretan neurketak egin ditu, eta notazio zientifikoaren bitartez adierazi du
emaitza, Nazioarteko Sistemako unitateetan.
e) Materiaren propietate orokorrak eta propietate bereziak bereizi ditu, eta propietate berezien
bitartez substantziak identifikatu ditu.
f) Materiak izan ditzakeen agregazio-egoerak identifikatu ditu.
g) Materiaren egoera-aldaketak identifikatu eta izendatu ditu.
h) Eredu zinetiko-molekularra erabili du egoera-aldaketak azaltzeko.
i) Substantzia baten agregazio-egoerak zeintzuk diren bereizi du, fusio- eta irakite-tenperatura
jakinda.
j) Irakitearen eta lurrunketaren arteko aldeak zehaztu ditu, adibide errazen bitartez.
4.- Nahaste sinpleen osagaiak bereizteko metodo egokiena erabiltzen du, nahastearen oinarrian
dagoen prozesu fisiko edo kimikoarekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adibide errazen bitartez, sistema material homogeneoak eta heterogeneoak identifikatu ditu.
b) Substantzia puruak eta nahasteak zer diren identifikatu eta deskribatu du.
c) Substantzia puruen eta nahasteen arteko desberdintasun nagusiak zeintzuk diren adierazi du.
d) Prozesu fisikoak eta kimikoak bereizi ditu.
e) Substantzien zerrenda batetik, nahasteak, substantzia sinpleak eta konposatuak hautatu ditu.
f) Nahasteak bereizteko metodo errazak aplikatu ditu modu praktikoan.
g) Lanbideekin lotura duten materialen oinarrizko ezaugarri orokorrak deskribatu ditu, IKTak
erabilita.
h) Talde-lanaren aldeko jarrera agertu du.
5.- Ohartzen da energia dagoela prozesu naturaletan, eta bizitza errealeko fenomeno errazak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketak egiteko ahalmenarekin lotu du energiaren kontzeptua.
b) Energiaren esku-hartze agerikoa duten eguneroko bizitzako egoerak identifikatu ditu.
c) Organismoari eta bizitzari eustearekin lotutako prozesuen artetik, energiak egiteko
garrantzitsua betetzen duen prozesuak deskribatu ditu.
d) Energia magnitudetzat definitu du, eta badaki energia neurtzeko zer unitate erabiltzen diren.
e) Energiaren unitate-aldaketak aplikatu ditu.
f) Beroa eta tenperatura bereizi ditu.
g) Eguneroko fenomenoetan agerian geratzen diren energia motak identifikatu ditu.
h) Energiaren kontserbazioa azaldu du, hainbat sistematan.
i) Askotariko energia-iturriak azaldu ditu.
j) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen taldeak finkatu ditu.
k) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen abantailak eta eragozpenak (lortzeko modua,
garraioa, erabilera) azaldu ditu, IKTak erabilita.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko energia-iturriak zeintzuk diren aztertu du, eta lanbide-profilarekin
lotura dutenak aipatu ditu.
6.- Osasuna eta gaixotasuna bereizten ditu, eta osasunarekin lotutako arrisku-egoerak
identifikatzen; horretarako, giza gorputzari buruzko jakintza baliatzen du, eta gure bizimoduaren
ohiturak gaixotasun ohikoenekin lotzen, gaixotasun horien aurkako oinarrizko defentsa-printzipioak
aipatuta.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsonentzako osasun- eta gaixotasun-egoerak identifikatu ditu.
b) Herritarren gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso ohikoenak identifikatu eta sailkatu ditu, eta
gaixotasun horien kausak, agente eragileak, prebentzioa eta tratamenduak aipatu ditu.
c) Immunitate-sistemaren oinarrizko funtzionamendua azaldu du, eta txertatzea gaixotasunen
prebentziorako ekarpen biomedikoa dela balioetsi du.
d) Aintzat hartu du txertatze-kanpainak garrantzitsuak direla gaixotasun infekziosoen
prebentzioan.
e) Zer organo mota ematen diren deskribatu du, bai eta transplanteetan izaten diren arazoak ere.
f) Higiene pertsonaleko, zaintzako eta atseden hartzeko oinarrizko ohiturak egokiak direla onartu
eta justifikatu du.
g) Dagokion lanbide-ingurune hurbilenekoarekin lotutako osasunarekiko arrisku-egoerak
identifikatu ditu.
h) Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren oinarrizko funtzionamendua nolakoa den eta zer
aukerak eskaintzen dituen ikertu du Internet bidez.
7.- Jabetzen da garrantzitsua dela prebentzio-ohiturak eta bizimodu osasungarriko ohiturak
hartzea, nutrizioan inplikatuta dauden gailu eta sistemei dagokienez; oinarrizko egitura anatomikoak
dagozkien funtzioekin lotzen ditu, eta eremu pertsonaleko eta sozialeko egoera praktikoak ikertzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta gailuen oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu
ditu grafiko eta eskema analogiko eta digitaletan.
b) Nutrizio-sistemen eta -gailuen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
ohikoenak identifikatu ditu.
d) Ikasgelan, laborategian eta Interneten ikerketak egin ditu elikagaietan dauden mantenugaiei
buruz eta elikadura orekatu eta osasungarria izateak duen garrantziari buruz.
e) Bere jakintza aplikatu du, dieta pertsonalak egiteko, eta ongizatea lortzearekin eta nutrizioohitura osasungarriak hartzearekin lotutako ondorioak atera ditu.
8.- Badaki zeinen garrantzitsua den ohitura eta bizimodu osasungarriak izatea gizakien harreman
eta ugalketako prozesuei begira, eta, horretarako, giza anatomiaren eta funtzionamenduaren
oinarrizko alderdiak zeintzuk diren ikasteaz gain, egoera praktikoak aztertzen ditu, ingurune hurbilean
kokatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza ugalketa- eta nerbio-sistemaren oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu ditu grafiko eta
eskema analogiko eta digitaletan.
b) Erlazio- eta ugalketa-sistemen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Substantzia adiktiboek eta, bereziki, nerabezaroan arrisku handienekoak direnek (tabakoa,
alkohola, kanabisa...) gorputzean eragiten dituzten efektu nagusiak zeintzuk diren ikertu du
laborategian, ikasgelan eta Internet bidez; jabetu da zeintzuk diren osasun-arriskua dakarten egoerak
eta jokabideak, eta konturatu da substantzia horiek kontsumitzea arriskutsua dela.
d) Higienezko eta sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitzeko ohiturak identifikatu ditu, eta
norberaren ongizatea zein osasun kolektiboa sustatzeko ondorioak atera ditu.
e) Metodo antikontzeptiboak alderatu ditu, eta aintzat hartu du zeinen garrantzitsuak diren sexutransmisioko gaixotasunen prebentzioan.
f) Norberaren eta ingurukoen sexualitatea onartu du, eta sexu-nortasun guztiak errespetatu.
g) Lagundutako ugalketa-tekniken eta in vitro ernalketaren bitartez gizarteari eragindako onurak
argudiatu ditu.
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9.- Hainbat zenbaki mota dituzten askotariko problemak ebazten ditu, eta, kalkulatzeko modu
egokiena aplikatzeaz gain, emaitza testuingurura egokitzen ote den balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili dituen zenbaki motak identifikatu ditu.
b) Kalkuluak ongi egin ditu, buruz edo algoritmo bidez, arkatzez eta kalkulagailua (fisikoa edo
informatikoa) erabilita.
c) Berretzaile natural eta osoa duten berreturak egin ditu, eta dagozkion propietateak erabili ditu.
d) Notazio zientifikoa erabili du, eta zenbaki oso handi edo oso txikiekin kalkuluak egin ditu.
e) Zenbakizko zuzenaren gainean irudikatu ditu zenbaki errealak.
f) Proportzioa adierazpen matematikotzat identifikatu du.
g) Magnitudeak alderatu ditu, eta haien proportzionaltasun mota ezarri du.
h) Hiruko erregela erabili du problemak ebazteko.
i) Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalak identifikatu ditu.
j) Interes bakuna eta konposatua aplikatu du eguneroko jardueretan.
k) Eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat problema ebatzi ditu.
l) Proportzionaltasun-problemak ebatzi ditu.
10.- Neurriei buruzko problemak ebatzi, dagozkion jakintzak baliatu eta lortutako emaitzak
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Neurketak egin ditu zuzenean.
b) Sistema metriko hamartarraren oinarrizko unitateak eta unitate eratorriak ezagutu eta erabili
c) Angeluak neurtzeari buruzko problema geometrikoak ebatzi ditu.
d) Denbora neurtzeari buruzko problemak ebatzi ditu.
e) Zeharkako metodoen bidez neurtzeko problemak ebatzi ditu.
f) Pitagorasen Teorema aplikatu du hainbat testuingurutan.
g) Irudi lauen azalera kalkulatu du, irudi horiek beste irudi sinpleago batzuetan deskonposatuta.
h) Gorputz sinpleen bolumenak kalkulatu ditu.

11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, adierazpen aljebraiko errazak erabiltzen ditu,
ebazpen-metodo egokienak aplikatu eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak.
b) Adierazpen aljebraiko errazak sinplifikatu ditu.
c) Lehen mailako ekuazio errazak ebatzi ditu.
d) Problemak ebatzi ditu hizkuntza aljebraikoaren bidez.
e) Emaitzak problemaren testuinguruan interpretatu ditu; prozesua azaldu du, eta koherentea ote
den balioetsi.
f) Software egokia baliatu du, kalkulu aljebraikoak egin ditu eta ekuazio errazak ebatzi ditu.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
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Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: Antolaketa. Materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko material errazak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko eta txostenak aurkezteko estrategia, jarraibide eta
irizpideak.
3.- Materiaren formak:
Materia. Materiaren ezaugarri orokorrak. Masa eta bolumena.
Gorputz baten masa eta bolumena neurtzea. Masaren eta edukieraren unitateak. Luzeraunitateak. Nazioarteko Unitate Sistema.
Materiaren ezaugarri bereziak.
Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Materiaren egoera-aldaketak.
Materiaren izaera korpuskularra. Eredu zinetiko-molekularra.
4.- Substantziak bereiztea
Sistema material homogeneoak eta heterogeneoak.
Sistema bereziki interesgarriak: uretako disoluzioak.
Substantziak bereizteko oinarrizko teknikak.
Substantzia puruen eta nahasketen arteko aldea.
Substantzia puruen sailkapena. Substantzia sinpleak eta konposatuak.
Lanbide-profilari lotutako materialak.
5.- Energia prozesu naturaletan
Energiaren adierazpenak naturan.
Energia eguneroko bizitzan.
Energia, beroa eta tenperatura. Unitateak.
Energia motak.
Energiaren transformazioa eta kontserbazioa.
Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak.
Energiaren erabilera eta kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan: lanbide-profilarekiko lotura.
6.- Osasuna eta gaixotasuna
Osasuna eta gaixotasuna. Osasunaren alorreko faktore determinatzaileak. Gaixotasun
infekziosoak eta ez-infekziosoak.
Higienea eta gaixotasunen prebentzioa. Norberaren baitan eta laneko eremuetan ohitura
osasungarriak izatea zeinen garrantzitsua den balioestea.
Sistema immunitarioa. Txertoak. Zelulak, odola eta organoak transplantatzea eta ematea.
Norberaren eta besteren gorputza onartzea, mugak muga eta aukerak aukera.
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Osakidetza Euskal Osasun Sistemari buruzko oinarriko ideiak.
7.- Giza nutrizioa
Nutrizio-prozesuan inplikatutako sistema eta gailuen oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren
ikuspegi orokorra.
Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
nagusiak.
Elikagaiak eta mantenugaiak. Dieta orekatua. Elikadura-portaeraren arazoak. Nutrizioarekin
lotutako higienea, prebentzioa eta bizimodu osasungarriak.
8.- Giza erlazioa eta ugalketa
Nerbio-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Drogak eta substantzia adiktiboak. Eragiten dituzten efektu nagusiak eta arazoak. Prebentzioa eta
eragina gizarte-ingurunean.
Giza ugalketa-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Osasuna eta higiene sexuala. Metodo antikontzeptiboak. Sexu-transmisiozko gaixotasunak.
Prebentzioa.
Giza sexu-erantzuna: afektibitatea, sentsibilitatea eta komunikazioa. Sexualitatearen eta
ugalketaren arteko aldea.
9.- Eragiketak zenbakiekin
Zenbaki motak ezagutzea eta bereiztea. Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea.
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketarako ohiko algoritmoak erabiltzea.
Eragiketen eta parentesiak erabiltzeko arauen hierarkia eta propietateak, zenbaki oso, hamartar
eta zatiki errazekin eginiko kalkulu idatzietan.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko,
tresna horiek erabiltzea komeni ote den erabakita, egin beharreko kalkuluen konplexutasunaren eta
emaitzetan behar den zehaztasun-mailaren arabera.
Problemak ebaztea, zenbaki oso, hamartar eta zatikiekin eragiketak egin behar direla.
Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalen egoera errealak
identifikatzea. Proportzionaltasunarekin lotutako arazoak.
Ehunekoak. Ehunekoen problemak.
10.- Neurria
Magnitudeak neurtzea. Neurri-unitateak. Neurtzeko tresnak.
Sistema metriko hamartarra (SMH)
Angeluak neurtzea.
Denbora neurtzea.
Gutxi gorabeherako neurriak. Neurrien estimazioa.
Errore-marjina.
Zeharkako neurketak. Pitagorasen teorema.
Figuren azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak.
11.- Hizkuntza aljebraikoa
Ahozko hizkuntzako egoerak hizkuntza aljebraikora eramatea.
Adierazpen aljebraiko errazak dituzten eragiketak.
Ezezagun bat duten lehen mailako ekuazioak ebaztea.
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen bidez.
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Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea I.
Kodea: 3011.
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa interpretatzen du, bai eta paisaia
naturalarekin zer nolako lotura izan zuten ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen giza taldeek eta lehen gizarteek paisaia naturalean izandako eragina identifikatu du.
b) Historiaurreko giza taldeen kokapena, joan-etorriak eta ingurunerako egokitzapena azaldu ditu.
c) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa balioetsi du, bai eta paisaia
naturalekin zer nolako lotura izan zuten ere.
d) Antzinaroko gizarte garrantzitsuenetako zenbaiten oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteek Iberiar Penintsulan utzitako aztarna materialak
identifikatu ditu.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa osatzen duten elementuak aintzat hartu eta
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinaroko lehen zibilizazioek mendebaldeko zibilizazioari egindako ekarpen
garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
b) Lehen zibilizazio hiritarren bereizgarri garrantzitsuenak identifikatu ditu.
c) Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak balioetsi eta errespetatu ditu.
d) Geure kultura- eta natura-ondarearen aberastasuna eta aniztasuna balioetsi, errespetatu eta
gozatu du.
e) Ikasi du zer egin hura kontserbatzeko eta hobetzeko.
3.- Lehen industria-eraldaketak gertatu arteko Europako espazioa eratzeko prozesua
interpretatzen du, eta prozesu horren ezaugarri garrantzitsuenak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinako mundutik Erdi Aroko mundura igarotzeko prozesua aztertu du, bai eta Europako
espazioaren bilakaera ere.
b) Amerikan inperio kolonialak eratzeak kultura autoktonoetan eta europarrean izan zituen
ondorioak balioetsi ditu.
c) Aro Modernoko monarkia absolutuaren eredu politikoa eta gizarte-eredua identifikatu ditu.
d) Aztergai dugun aldian Europako biztanlerian izandako eraldaketen oinarrizko adierazle
demografikoak aztertu ditu.
e) Arte-estilo nagusietako artelanak identifikatu ditu.
f) Tituluaren profilari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du.
4.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
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d) IKTak modu arduratsuan baliatu ditu, ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak
eta oinarrizko hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo komunikabideetako ahozko testuen egitura aztertu du, eta haien ezaugarri
nagusiak identifikatu ditu.
b) Entzute aktiboa egin du, eta ahozko mezu baten zentzu orokorra eta eduki espezifikoak
identifikatu ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
6.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta
hautatutako testu laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egunero erabiltzen diren idatzizko testuen egitura aztertu du.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatu ditu, eta ateratako
ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Idatzizko testuak lantzeko jarraibide sistematikoak bete ditu; erabilera diskriminatzaileak
saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
g) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta testuinguruari egokitutako hiztegia erabili.
h) Testuak idazteko garaian gramatikaren eta ortografiaren arau nagusiak aplikatu ditu, testuak
zuzenak eta zehatzak izan daitezen.
i) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
7.- Literatura-testu adierazgarriak irakurtzen ditu, eta norberaren gustua eta irakurtzeko ohitura
eraikitzeko irizpide estetikoak sortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez.
b) Literatura-lanei buruzko informazioa biltzeko tresnak baliatu ditu.
c) Literatura-lan batetik modu positiboan eta negatiboan balioetsitako alderdiei buruzko iritzi
pertsonal arrazoituak adierazi ditu.
d) Obraren edukia bere bizipenekin erlazionatu du.
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e) Literatura-testuak ulertzeko estrategiak aplikatu ditu, betiere literaturaren oinarrizko arrazoiak
eta gaiak aintzat hartuta.
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta oinarrizko
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, zentzu orokorra eta ideia nagusiak identifikatu ditu, eta proposatutako
lanerako behar duen informazioa hautatu du.
b) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
c) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko oinarrizko estrategiak erabili ditu.
d) Hiztegi, esamolde eta esaldi errazak eta ohikoak erabili ditu, oinarrizko lokailuen bidez lotuta,
komunikazio-truke laburretan ongi moldatzeko moduan.
e) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu gai
ezagunei buruz, aurrez gidoia finkatu ondoren.
f) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
g) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
h) Behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako oinarrizko arauak (kortesia-legeak, erregistroa,
hitzik gabeko hizkuntza edo bestelakoak) komunikazio-trukeetan.
9.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta, gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
b) Testuaren funtsezko ideiak eta komunikazio-asmoa identifikatu ditu.
c) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur eta errazak sortu ditu, ongi egituratuta eta autonomia nahikoaz.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu gelan landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabili ditu
informazioa bilatzeko, idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta
lankidetzan jarduteko.
j) Interesa adierazi du Ingelesa ikasteko eta komunikaziorako erabiltzeko.
k) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko, eleaniztun izatea zeinen
garrantzitsua den onartu du.
l) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Historiaurreko gizarteak eta haien natura-ingurunea
Paisaia naturalaren oinarrizko osagaiak eta faktoreak: klima, erliebea, hidrografia eta landaretza
naturala.
Historiaurreko taldeen ezaugarri orokorrak: nomadismotik sedentarismora.
Antzinaroko gizarte hiritarren oinarrizko ezaugarriak.
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Grezia eta Erroma Iberiar Penintsulara iritsi eta bertan egon zirela adierazten duten adibideak.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa
Geure ondare historiko-artistikoaren eta naturalaren aberastasuna eta aniztasuna.
Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak.
Garai eta kultura desberdinetako zenbait arte-lanen oinarrizko analisiak egiteko jarraibideak.
3.- Europako espazioa eratzeko prozesua Erdi Aroan eta Aro Modernoan
Europaren bereizgarri nagusiak Erdi Arloan eta Aro Modernoan:
Erdi Aroko Europaren ezaugarri orokorrak.
Monarkia Absolutuetako Europaren ezaugarri orokorrak.
Amerika konkistatu eta kolonizatzearen alderdi garrantzitsuenak.
Biztanleria:
- Oinarrizko adierazle demografikoak.
- Zenbait erregimen demografikoren oinarrizko ezaugarriak.
- Biztanleria-grafikoak.
- Europako bilakaera demografikoaren ezaugarri garrantzitsuenak.
4.- Gizarte-zientziak interpretatzeko oinarrizko prozedurak
Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak: idatzizko eta ahozko testuen ulermena,
berariazko hiztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz behar bezala adieraztea eta abar.
Denbora eta espazioa kokatzeko tresna errazak.
5.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Ahozko komunikazioaren hizkuntzaz kanpoko elementuak.
- Hizkuntzaren ahozko erabilera informal eta formalak.
- Komunikazio-testuinguruari egokitzea.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Gaur egungo gertakariei buruzko ahozko azalpen errazak.
- Ahozko aurkezpen errazak.
- Ikus-entzunezko baliabideak eta IKTak erabiltzea lagungarri.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Normas socio comunicativas.
6.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Idatzizko testuak. Testu motak. Eguneroko bizitzari eta lanbideari dagozkien testuen ezaugarriak.
Irakurketa-estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testu-lokailu nagusiak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
Hainbat hiztegi erabiltzeko jarraibideak.
7.- Literatura-testuak irakurtzea
Literatura-pasarteak irakurtzeko jarraibideak.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
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Literatura-generoen oinarrizko ezaugarriak estiloari eta gaiari dagokienez:
Narratiba.
Poesia.
Antzerkia.
8.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea.
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Atzerriko hizkuntzan ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa.
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak, bestelakoak.
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu laburrak ulertzea, hainbat euskarritan.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategien erabilera gidatua: aurrea hartzea, egiaztapena,
laguntza bisuala, bestelakoak.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesu gidatua: plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea eta
berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzeko prozesu gidatua, hainbat euskarritan.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
9.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea: aurrerapena,
egiaztapena, dedukzioa, zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, atzerriko
hizkuntzan idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen oinarrizko hizkuntzaelementuen erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta gidatua egitea: maiz agertzen den lexikoa,
egitura eta esamolde arruntak...
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero gehiago erabiltzea informazioa bilatzeko,
idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
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- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak II.
Kodeak: 3010
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 144 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problemak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna eta
autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesi guztiak aztertu ditu, eta azalpen arrazoituak eman ditu hipotesiak berresteko edo
gezurtatzeko asmoz.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats egin dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta argudio eta frogen bidez defendatu du
jarrera hori .
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta erakutsi du badituela gatazkak konpontzeko
trebetasunak.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Ikerketak eta laborategiko praktikak egiten ditu; horretarako, metodologia zientifikoa aplikatu,
materiala behar bezala erabili, gauzatzeko modua balioetsi eta emaitzak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
b) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitateetan adierazi.
c) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
d) Lan esperimentalean segurtasunaren eta higienearen oinarrizko arauak onartu eta bete ditu,
eta erabili dituen tresnak eta materiala zaindu ditu.
e) Prozedura esperimental errazak planifikatu ditu hipotesia gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
f) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
g) Datu esperimentalak antolatu eta interpretatu egin ditu, hainbat baliabideren laguntzarekin.
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h) Entseguen txostenak egin ditu, eta zer prozedura jarraitu duen, zer emaitza lortu duen eta
azkenean zer ondorio atera dituen adierazi du txosten horietan.
i) Hiztegi zientifikoa egoki erabili du laborategiko txostenetan.
3.- Prozesu biologikoetan eta industrian gertatzen diren erreakzio kimikoak zeintzuk diren
bereizten du; eguneroko bizitzan duten garrantzia argudiatzen du, eta gertatzen diren aldaketak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizi ditu, eguneroko bizitzako ekintzetan, substantzia berriak
sortu ote diren arabera.
b) Erreakzio kimiko errazetan erreaktiboak eta produktuak identifikatu ditu.
c) Eguneroko bizitzako, naturako eta industriako erreakzio kimiko garrantzitsuenak identifikatu
ditu.
d) Endotermiko eta exotermikoetan sailkatu ditu erreakzio kimikoak.
e) Hainbat erreakzio kimiko tipo bereizi ditu, hala nola errekuntza, oxidazioa, deskonposizioa,
neutralizazioa eta sintesia.
f) Erreakzio kimiko errazen osagaiak eta prozesua identifikatu ditu laborategian saiakuntzak
eginda.
g) Txostenak egin ditu formatu digitalean, lanbide-profilarekin lotura duten industriei buruz, eta
industria horietan gertatzen diren prozesuak deskribatu ditu sinpleki.
4.- Elkarrekin lotzen ditu ohiko egoeretan sortzen diren indarrak eta indar horiek eragiten dituzten
efektuak, aintzat hartuta objektuen mugimenduan edo pausagunean lagungarri ote diren eta zer
magnitudek parte hartzen duten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eguneroko mugimenduak bereizi ditu, ibilbidearen eta bizkortasunaren arabera.
b) Egindako distantzia, abiadura eta denbora elkarren artean lotu ditu, eta magnitude horiek
Nazioarteko Sistemaren unitateetan adierazi ditu.
c) Mugimendu zuzen uniformea zehazten duten parametroak adierazpen grafikoen eta ekuazio
matematikoen bitartez lotu ditu.
d) Abiaduren kalkulu errazak egin ditu mugimendu uniformeetan.
e) Eguneroko bizitzako egoeretan esku hartzen duten indarrak identifikatu ditu, eta eragiten
dituzten efektuekin lotu ditu.
f) Egoera zehatzetan, indar baten eta indar horrek gorputz baten mugimendu-egoeraren
deformazioan edo aldaketan izaten duen efektuaren arteko lotura ezarri du.
g) Makina sinpleen baliagarritasuna onartu du; haien funtzionamendua interpretatu du, eta makina
horien efektuei dagozkien kalkulu errazak egin ditu.
h) Eguneroko bizitzako egoeretan marruskadura-indarren efektuak zeintzuk diren aztertu du.
i) Gorputzen pisua interpretatu du, eta badaki pisu horren erantzule grabitate-indarra dela.
j) Newton-en legeak eguneroko bizimoduko egoeretan aplikatu ditu.
5.- Energia elektrikoaren ekoizpenari, garraioari eta erabilerari dagozkion oinarrizko alderdiak
identifikatzen ditu, bai eta haren kontsumoan esku hartzen duten faktoreak ere; horretarako, gertatzen
diren aldaketak eta magnitude nahiz balio bereizgarriak deskribatzen ditu, eta elektrizitateak
zientziaren eta teknologiaren garapenean eta jendearen bizi-baldintzetan duen eragina balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren izaera elektrikoa azaldu du fenomeno elektrostatikoak agerian jartzen dituzten
eguneroko egoeretan.
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b) Azaldu du eroale baten bitartez mugimenduan dauden kargak direla korronte elektrikoa, eta
magnitude garrantzitsuenen esanahia interpretatu du.
c) Eguneroko bizimoduan elektrizitatea kontsumitzean aintzat hartu beharreko oinarrizko
magnitude fisikoak identifikatu eta maneiatu ditu.
d) Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena aztertu ditu, eta haiek hobetzeko ildoak
ezarri ditu.
e) Energia elektrikoa sortzen denetik erabiltzailearengana iristen den arteko etapen oinarrizko
deskribapena egin du.
f) Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektrikoei buruzko informazioa bildu du, eta mota
bakoitzaren alde onak eta alde txarrak aztertu ditu.
g) Elektrizitateak zientziaren eta teknologiaren garapenari eta bizi-baldintzak hobetzeari zer
ekarpen egiten dizkien onartu du, bai eta zer arrisku dituen ere.
h) Energia nuklearra erabiltzearen alderdi positiboak eta negatiboak aztertu ditu. Isuri eta
hondakin nuklearrak.
6.- Kutsatzaile atmosferiko garrantzitsuenak kategorizatzen ditu, eta haien jatorriak identifikatzen
ditu; halaber, eragiten dituzten efektuekin lotzen ditu, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Atmosferak izaki bizidunak babesteko betetzen duen eginkizuna justifikatzen duten arrazoiak
identifikatu ditu, eta argudio errazekin justifikatu ditu.
b) Kutsadura atmosferikoaren fenomenoak zeintzuk diren aztertu du, bai eta zein diren fenomeno
horien eragile garrantzitsuenak ere.
c) Euri azidoaren fenomenoari buruz ikertu du, fenomenoaren berehalako eta etorkizuneko
ondorioak zeintzuk diren ere ikasi du, nola saihets daitekeen kontuan izanik.
d) Berotegi-efektua bizia garatzeko zein garrantzitsua den deskribatu du, eta berotze globalaren
arazoa, arazoa zer arrazoik eragiten duten eta arazoa gutxitzeko neurriak azaldu ditu.
e) Ozono-geruzaren garrantzia deskribatu du, eta era errazean azaldu ditu arian-arian geruza hori
suntsitzearen ondoriozko arazoak.
7.- Uraren kutsatzaileak identifikatzen ditu, kutsatzaile horiek ingurumenean duten efektua
bakoitzaren arazketa-tratamenduarekin lotzen du, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planetan bizia izateko eta bizirauteko urak betetzen duen eginkizuna onartu eta balioetsi du.
b) Lurrean, oro har, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, baliabide hidrikoak nola banatzen
diren azaltzen duten diagramak eta eskemak interpretatu ditu, bai eta baliabide horiek biziarengan eta
gizakiongan duten eragina azaldu ere.
c) Ur geza modu jasangarrian kudeatzeak zer esan nahi duen azaldu du, eta kudeaketa horretan
lagunduko duten neurriak zerrendatu ditu.
d) Akuiferoak kutsatzeak izaki bizidunen populazioengan duen efektu kaltegarria identifikatu du.
e) Laborategian, hainbat jatorritako ur-laginen kutsatzaile posibleak identifikatu ditu.
f) Uraren kutsadurak eta ura arduragabe erabiltzaileak eragiten dituzten efektuak aztertu ditu.
8.- Lurreko gainazalaren erliebeak eta paisaiak eratzeko eta aldatzeko prozesuak sailkatzen ditu,
eta eragile geologikoen eta gizakion ekintzarekin lotzen ditu, prozesu horiek baldintzatzen dituen
aldetik; halaber, baliabide geologikoak eta lurzorua zaintzeko lagungarri diren neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Erliebearen modelaketa baldintzatzen duten faktoreak (klima, arroka-materialen ezaugarriak,
eta beste) modelaketaren ondorio diren paisaia motekin lotu ditu.
b) Meteorizazioko, higadurako, garraioko eta sedimentazioko prozesuak bereizi ditu.
c) Kanpoko eragile geologiko garrantzitsuenak bereizi ditu, eta erliebea eratzeko prozesuekin zer
nolako lotura duten adierazi du.
d) Elkarrekin lotu ditu eragile geologiko nagusien ekintza eta paisaian eragiten dituzten zenbait
forma.
e) Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan eta
aldaketan zer garrantzi duten aztertu du.
f) Lurzorua kutsatzen duten faktore eta arrazoi nagusiak identifikatu ditu, eta lurzoruaren
kontserbazioa eta baliabide geologikoak egoki kudeatzea garrantzitsuak direla onartu du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko eta ingurune hurbileneko paisaia bereizgarriei buruzko ikerketa
egin du, eta paisaia horren modelatzea baldintzatu duten giza faktoreetako zenbait identifikatu ditu.
9.- Ingurumen-orekari laguntzen dio; horretarako, ingurumen-arazo nagusien arrazoiei eta
ondorioei buruzko argudioak ematen ditu, betiere garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, eta
ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko ekintzak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ingurumen-arazo garrantzitsuenak sailkatu ditu, dela oro har, dela Euskal Autonomia
Erkidegoan: baliabideak ahitzea eta gehiegi ustiatzea, kutsadura areagotzea, biodibertsitatea galtzea,
klima aldatzea, desertifikazioa, hondakinak, eta beste.
b) Ingurumen-arazo nagusiak arazo horiek eragiten dituzten arrazoiekin lotu ditu, eta arazoen
ondorioak ere zehaztu ditu.
c) Baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatu behar direla argudiatu du.
d) Birziklatzearen eta baliabide materialak berrerabiltzailearen alde onak eta alde txarrak aztertu
ditu.
e) Energia-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea ingurumenarentzat zein garrantzitsua den
azaldu du.
f) Bere aztarna ekologikoa kalkulatu du, eta adierazi du baliabide naturalen kontsumoa
desorekatua eta gehiegizkoa dela.
g) Ingurumenaren narriadura geldiarazteko konpromiso eta ekintza pertsonalen zerrenda egin du.
h) Ikastetxean ingurumena hobetzeko jardueretan parte hartu du.
i) Euskal Autonomia Erkidegoan garapen jasangarriarekin lotuta egiten diren ingurumenestrategietako zenbait identifikatu ditu.
10.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, ekuazioak eta ekuazio-sistemak ebazteko
metodoak aplikatzen ditu, eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adierazpen aljebraiko errazak egin eta sinplifikatu ditu.
b) Zenbakizko balioak atera ditu adierazpen aljebraiko batetik.
c) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak, eta ezezagunak
identifikatu ditu.
d) Lehen eta bigarren mailako ekuazio errazak ebatzi ditu, modu aljebraikoan eta grafikoki.
e) Problema bat ebazteko ekuazio egokiak proposatu ditu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak eta beste jakintza-arlo batzuetakoak ebatzi ditu, ekuazioen
eta sistemen bitartez.
g) Balioetsi du hizkuntza aljebraikoa bizitza errealaren egoerak irudikatzeko zehatza, sinplea eta
erabilgarria dela.
11.- Testuinguru errealetan agertzen diren irudi geometrikoak zuzenean eta zeharka neurtzen
ditu, eta horretarako behar dituen tresna, formula eta teknikak erabiltzen ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi eta gorputz geometrikoen angeluak, luzerak, azalerak eta bolumenak neurtzeko tresna
egokiak erabili ditu.
b) Hainbat estrategia erabili ditu (antzekotasunak eta irudi sinpleagoetan deskonposatzea,
besteak beste), mundu fisikoan zeharkako neurriak zenbatesteko eta kalkulatzeko.
c) Perimetroak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak erabili ditu, eta unitate egokiak
esleitu dizkie.
d) Antzeko irudiak identifikatu ditu, eta proportzionaltasun-harremanak ezarri ditu.
e) Thalesen teorema aplikatu, eta triangeluen antzekotasuna erabili du, problema geometrikoak
ebazteko.
f) Taldean lan egin du neurriak lortzeko.
g) IKTak erabili ditu, hainbat irudi eta gorputz irudikatzeko.
12.- Taula, grafiko, adierazpen aljebraiko edo enuntziatu baten bidez emandako erlazio funtzional
sinpleak interpretatzen ditu; balioak lortzen ditu horietatik, eta aztertutako fenomenoari buruzko
ondorioak ateratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

du.

a) Egoera bakoitzean esku hartzen duten aldagaiak identifikatu ditu.
b) Aldagaien arteko mendekotasuna aztertu du, eta harreman posibleak bilatu.
c) Aztergai diren grafiko eta taulen irakurketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin du.
d) Magnitudeen arteko mendekotasun linealeko eta koadratikoko harremanak identifikatu ditu.
e) Funtzio linealak grafikoki irudikatu ditu.
f) Funtzio koadratikoak grafikoki irudikatu ditu.
g) Funtzio esponentziala grafikoki irudikatu du.
h) Benetako egoerekin lotutako funtzio motak irudikatzen dituzten grafikoetatik informazioa atera
i) Baliabide teknologikoak erabili ditu grafikoak irudikatzeko.

13.- Estatistika-populazio baten inguruko datu eta grafikoak jaso, antolatu eta irudikatzen ditu,
metodo eta tresna teknologiko egokiak erabilita eta alderdi nabarmenenak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Populazio baten estatistika-datuak jaso, antolatu eta irudikatu ditu estatistika-tauletan.
b) Maiztasun absolutuak eta erlatiboak kalkulatu ditu.
c) Aztertutako egoerari gehien egokitzen zaizkion estatistika-grafikoak egin ditu.
d) Datu-banaketa baten batez bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu eta behar bezala
interpretatu ditu.
e) Kalkulagailua edo software egokia erabili du, parametroak kalkulatzeko eta estatistika-grafikoak
sortzeko.
f) Aztertutako datu eta grafikoetan oinarrituta zentzuzko ondorioak atera ditu, eta informazio
garrantzitsua komunikatzeko txostenak egin.
14.- Gertaera baten probabilitate-balioari buruzko iragarpenak egiten ditu, aurretik enpirikoki
lortutako informazioan edo kasu sinpleen azterketan oinarrituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hiztegi egokia erabili du probabilitatearekin lotutako egoerak deskribatzeko.
b) Ausazko gertakari baten kasu posibleen kontaketa egin du, taula edo zuhaitz-diagrama errazak
erabilita.
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c) Gertakari jakin bat gertatzeko maiztasun erlatiboaren kontzeptua erabili du, eta ehuneko
moduan adierazi.
d) Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak bereizi ditu.
e) Laplaceren araua aplikatu du, eta gertakari baten probabilitatea zehaztu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak ebatzi ditu probabilitate-kalkulu errazak eginez.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: antolaketa, materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko materialak eta oinarrizko tresnak erabiltzeko prozedurak eta jarraibideak.
Mikroskopio optikoa eta digitala eta lupa binokularra erabiltzeko jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Oinarrizko magnitudeak neurtzea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Laborategian laneko txostenak egiteko arauak.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko.
3.- Eguneroko erreakzio kimikoak
Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak.
Erreakzio kimikoa. Erreakzio kimikoaren interpretazio makroskopikoa, substantzia bat beste
zenbait substantzia bihurtzeko prozesu den aldetik.
Energia-trukea erreakzio kimikoetan.
Erreakzio kimikoak eguneroko bizitzako eremuetan.
Oinarrizko erreakzio kimikoak.
4.- Indarra eta mugimendua
Mugimendua: erreferentzia-sistemak, ibilbidea, posizioa, egindako bidea.
Mugimenduak sailkatzea beren ibilbidearen arabera.
Abiadura. Unitateak.
Mugimendu zuzen uniformea: ezaugarriak. Interpretazio grafikoa.
Indarraren kontzeptua. Indarra, interakzio baten emaitza.
Indarren efektuak: deformazioa eta mugimendu-egoeraren aldaketa.
Grabitazioa. Gorputzen pisua.
Ohiko egoeretan solido bati aplikatutako indarrak irudikatzea. Ondoriozkoa edo erresultantea.
Lana eta energia. Makina sinpleak.

2016/3546 (1178/536)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

5.- Energia elektrikoa
Materia eta elektrizitatea. Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak.
Korronte elektrikoa.
Elektrizitatea, garapen teknologikoa eta bizi-baldintzak.
Elektrizitatearen kontsumoan erabiltzen diren oinarrizko magnitudeak: energia eta potentzia.
Aplikazioak eguneroko bizitzan.
Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena.
Energia elektrikoa ekoizteko sistemak.
Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa. Etapak.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektriko nagusiak.
6.- Atmosferaren kutsadura
Kutsadura. Kutsatzaile nagusien kategorizazioa.
Kutsadura atmosferikoa; arrazoiak eta ondorioak.
Atmosferarekin lotutako ingurumen-arazo nagusiak:
Euri azidoa.
Berotze globala: Berotegi-efektuko areagotzea.
Ozono-geruza suntsitzea.
7.- Uraren kutsadura
Ura: planetan bizia izateko funtsezko faktorea.
Uraren kutsadura:
Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak.
Hondakin-uren arazketa.
Ura eta osasuna.
Ura modu jasangarrian kudeatzea, baliabide den aldetik.
8.- Lurzoruaren kutsadura eta paisaia aldatzea
Lurreko paisaia eta erliebea baldintzatzen duten faktoreak.
Kanpoko eragile eta prozesu geologikoak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa.
Eragile geologikoek erliebean eta paisaian egindako ekintzaren emaitzak.
Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan duten
garrantzia.
Lurzoruaren kontserbazioa. Kutsatzaile nagusiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia bereizgarri motak.
9.- Ingurumen-oreka eta garapen jasangarria
Ingurumenaren orekan eta kontserbazioan eragina duten faktoreak.
Giza jarduera eta ingurumena: inpaktu nagusiak.
Baliabide materialak eta energia-baliabideak gehiegi ustiatzearen ondorioak.
Hondakinak eta haien kudeaketa. Birziklatzea.
Kontsumoa eta garapen jasangarria: aztarna ekologikoa.
Garapen jasangarriaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
Onartzea ingurumena zaindu egin behar dela eta ingurumena errespetatzen duten
elkartasunezko jokabideak izan behar direla.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arazo nagusiak eta kudeaketa jasangarriaren neurriak.
10.- Ekuazioak eta sistemak ebaztea eguneroko egoeretan
Adierazpen aljebraikoak. Adierazpen aljebraikoen eraldaketa

2016/3546 (1178/537)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Lehen eta bigarren mailako ekuazioen ebazpen aljebraikoa eta grafikoa.
Ekuazio-sistema linealak.
Ekuazio-sistema lineal eta errazak ebaztea. Ebazteko metodoak.
Problemak ebaztea lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez.
11.- Irudi eta gorputz geometrikoak neurtzea
Elementu geometrikoak: puntuak, zuzenak eta planoak
Poligonoak eta poliedroak: elementuak deskribatzea eta sailkapena egitea.
Triangeluen azterketa. Triangeluen sailkapena.
Antzekotasuna. Triangeluen antzekotasuna. Thalesen teorema.
Zirkunferentzia eta zirkulua: zirkuluaren luzera eta azalera kalkulatzea.
Hainbat gorputz eta irudi aztertzea espazioan: prismak, piramideak, zilindroa, konoa eta esfera.
Hainbat gorputz eta irudiren bolumena aztertzea espazioan.
12.- Funtzio eta grafikoen hizkuntza
Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko erraz baten bitartez deskribatutako fenomenoa
interpretatzea.
Funtzio linealak. Funtzio koadratikoak.
Beste funtzio batzuen azterketa: esponentziala
Grafikoak egin eta interpretatzea software egokia erabilita (kalkulagailu grafikoak edo
ordenagailua).
13.- Estatistikako elementuak
Estatistika deskribatzailearen oinarrizko elementuak: Populazioa, lagina. Aldagai kualitatiboak,
kuantitatiboak.
Taula eta grafiko estatistikoak.
Zentralizazioaren eta sakabanaketaren neurketak
Kalkulu-orria: datuak antolatzeko, kalkuluak egiteko, grafiko estatistiko egokienak sortzeko eta
egoera berrien simulazioak egiteko tresna.
14.- Probabilitatea kalkulatzea
Ausazko fenomenoak. Ausazko gertakariak. Gertakari baten maiztasuna. Maiztasun erlatiboa.
Probabilitatearen kontzeptua.
Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak.
Lagin-espazioa esperimentu errazetan.
Taula eta zuhaitz-diagrama errazak.
Probabilitateak kalkulatzea Laplaceren arauaren bitartez –esperimentu errazetan– edo
simulazioen bitartez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea II.
Kodea: 3012.
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 168 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Badaki zeintzuk diren gaur egungo gizarteen funtsezko ezaugarriak, eta haien antolamendu
sozial, politiko eta ekonomikoaren oinarrizko ezaugarriak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Gaur egungo gizarte-antolamenduaren ezaugarriak ordenatu ditu.
b) Europako espazioa bateratzeko prozesua balioetsi du, bilakaera aztertuta.
c) Egungo harreman ekonomikoen eredu globalizatuaren berri badu.
d) Tituluari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du, eta gertatutako
eraldaketak deskribatu ditu.
e) Informazioa biltzeko tresna errazak landu ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
baliatuta.
f) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
g) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
h) Gaur egungo arte-adierazpenen funtsezko bereizgarriak identifikatu ditu.
2.- Sistema demokratikoaren oinarrizko printzipioak interpretatzen eta balioesten ditu, eta
erakundeak eta funtzionamendua aztertzen ditu. Jabetzen da garrantzitsuak dela bitartekotza eta
gatazkak konpontzea, eredu demokratikoa hedatzeko bidean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jabetu egin da Espainiako eredu demokratikoaren funtsezko bereizgarriez, eta herrialdearen
garapenaren testuinguru historikoa balioetsi du.
b) Ingurune hurbileko harreman pertsonal eta sozialetan diskriminazio ezaren printzipioak duen
inplikazioa balioetsi du.
c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioak onartu ditu, gaur egungo
munduan zer nolako egoera dagoen ikusi du, eta pertsonen eguneroko bizitzan zer nolako eragina
duten balioetsi du.
d) Nazioarteko erakunde garrantzitsuenen funtzionamendu-arauak, erakundeak eta printzipio
gidariak aztertu ditu.
e) Lankidetzako eta iritziak erkatzeko jardueretan erabiltzeko moduko informazioa landu du.
3.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan erabili ditu ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
4.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboaren teknikak aplikatu ditu hainbat iturritatik jasotako ahozko testuak aztertzean.
b) Jabetu da zein den ahozko interakzioaren komunikatzeko asmoa eta egitura, eta erantzun
posibleak balioetsi ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
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5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta testuen ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai
eta gero eta konplexutasun handiagoko testuak osatzeko estrategiak ere, gero eta autonomia
handiagoz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu moten ezaugarri nagusiak balioetsi eta aztertu ditu, egin nahi duen lanerako mota
egokiena zein den hautatzeko.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak modu sistematikoan aplikatu
ditu, eta ateratako ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Erabilera akademikoko eta profesionaleko idatzizko testuen egitura aztertu du, eta hizkuntzaren
erabilerak eta mailak bereizi ditu.
g) Idatzizko testuak prestatzeko garaian jarraibide sistematizatuak erabili ditu, idatzizko
komunikazioa hobetzeko; erabilera diskriminatzaileak saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
h) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta hiztegi egokia erabili du hizkuntza-arauak eta xede-erabilerak aintzat hartuta.
i) Testuak idaztean gramatikaren eta ortografiaren arau garrantzitsuenak aplikatu ditu, hartara,
azken testua argia, zehatza eta egokia izan dadin formatuari eta komunikazio-testuinguruari
dagokienez.
j) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
6.- Literatura-testu adierazgarriak interpretatzen ditu; egilearen asmoa zein den konturatzen da,
eta testu horiek beren testuinguru historiko, soziokultural eta literarioarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez, eta dagokion testuinguruan kokatu du.
b) Literatura-lanetan hautemandako alderdiei buruzko iritzi pertsonal arrazoituak eman ditu.
c) Literatura-testuak aztertzeko estrategiak aplikatu ditu, eta gaiez eta zioez ohartu da.
d) Literatura-arloko autore, obra edo aldi bati buruzko informazioa bildu du monografia labur
batean.
7.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategiak eta oinarrizko hizkuntzaarauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, eta igorlearen asmoa eta gaia zeintzuk diren ondorioztatu du.
b) Testuaren ideia orokorra ulertu du, eta bere hitzekin adierazi du.
c) Irudiaren laguntzarekin, ideia garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
d) Entzutearen helbururako garrantzitsuak diren informazio espezifikoak atera ditu.
e) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
f) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko estrategiak erabili ditu.
g) Eremu akademikoarekin, pertsonalarekin eta lanbide-eremuarekin lotutako gaiei buruzko
lexiko, esamolde eta esaldi errazak erabili ditu.
h) Oinarrizko lokailuak erabili ditu ahozko testu laburrak sortzean.

2016/3546 (1178/540)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

i) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu lanbideeremuko gai ezagunei buruz.
j) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
k) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
l) Komunikazio-trukeetan, behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako arauak (kortesialegeak, erregistroa, hitzik gabeko hizkuntza, bestelakoak).
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testuaren oinarrizko komunikazio-asmoa identifikatu du.
b) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
c) Informazio espezifikoa eta garrantzitsua lokalizatu eta hautatu du.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak sortu ditu.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu eremu pertsonalarekin, akademikoarekin eta lanbide-eremuarekin loturik gelan
landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
j) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
k) Ingelesa komunikatzeko erabili nahi duela eta ikasi nahi duela adierazi du.
l) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko eleaniztun izateak duen
garrantzia onartu du.
m) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Gizarte garaikideak
Gizarte demokratikoak.
Sistema demokratikoen eraketa.
Nazioarteko harremanak.
Egungo mundu globalizatua.
Lankidetza-politikak.
Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako egungo harreman-esparruan.
Europaren eraketa.
Europar Batasuna, oinarrizko erakundeak eta funtzionamendua.
Egitura ekonomikoa:
- Globalizazio ekonomikoa eta garapen jasangarria. Elkarrekiko mendetasuna eta globalizazioa.
- Industriaren deslokalizazioa eta merkataritza-modu berriak.
- Bertako ekoizpen-sektorearen bilakaera.
Arte garaikidearen oinarrizko ezaugarriak.
2.- Sistema demokratikoa eta sistema horren erakundeak
Demokrazia, zuzenbidezko estatu.
Oinarrizko eskubideak, arauen zutabe.
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Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean.
Giza Eskubideak eguneroko bizimoduan.
Eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzea.
Espainiako eredu demokratikoa. 1978ko Konstituzioa. Autonomien Estatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde politikoak eta lurralde-antolaketa.
Gatazkak ebaztea:
- Bide ez-demokratikoak eta indarkeriazkoak.
- Indarkeriarik gabeko bideak eta bide demokratikoak.
3.- Gizarte Zientzietako informazioaren tratamendua eta lanketa
informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.
Aurkezpenak eta argitalpenak IKTak erabiliz.
Lankidetza-lanerako estrategiak.
Funtzionamendu-arauak eta jarrerak iritziak alderatzean.
4.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Ahozko testuak.
Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ideia eta argumentuak azaltzea: edukiak antolatu eta planifikatzea.
Ikus-entzunezko baliabideak erabiltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
Entzuleen interesa hobetzeko estrategiak.
Normas socio comunicativas.
5.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, bai eta
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Idatzizko testuak: txostenak, saiakerak, bestelakoak.
Testu akademikoak irakurtzeko estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testuinguruarekin lotutako alderdiak: erregistroa, deixia, estilo zuzena eta zeharkakoa.
- Diskurtsoarekin lotutako alderdiak: lokailuak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
6.- Literatura-testuak irakurtzea
Testu ez-literarioak interpretatzea.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura eta generoak.
XX. mendeko euskarazko eta gaztelaniazko literatura-lanetako pasarteak eta testuak irakurtzea.
7.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Ingelesez ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa
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- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak...
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu erraz, labur edo ertainak ulertzea, hainbat euskarritan
emanak, eremu pertsonalean, akademikoan eta lanbide-eremuan ohikoak diren eta maiz gertatzen
diren komunikazio-egoerei dagokienez.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategia erabiltzea: aurrea hartzea, egiaztapena, laguntza
bisuala, aldez aurretiko ezagutzak…
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesua, finkatutako jarraibideei jarraiki: plangintza eta informazioa
bilatzea, testua sortzea eta berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzea, hainbat euskarritan emanak, eremu pertsonaleko eta
lanbide-eremuko gaiei dagokienez.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
8.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: aurrerapena, egiaztapena, dedukzioa,
zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, ingelesez
idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen hizkuntza-elementuen
erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta egitea: lanbide-arloari dagokion lexiko espezifikoa, bai
eta eremu akademiko eta pertsonalarekin lotura duena ere, egitura eta esamolde arruntak.
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea
Kodea: E800
Kurtsoa: 2
Iraupena: 53 ordu.
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A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzako hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak
aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak zabaltzeko eta
produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.
b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu
ditu.
c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.
d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.
e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.
2.- Ekimen sortzaileak bere garapen pertsonal eta profesionalerako eskaintzen dituen aukerak
aztertzen eta baloratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kultura ekintzailearen kontzeptua eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen
garrantzia aztertu ditu.
b) Ekimenak, sormenak, erantzukizunak eta talde-lanak duten garrantzia baloratu du, jarduera
ekintzailean arrakasta lortzeko funtsezko konpetentziak baitira.
c) Ekimen sortzailea baloratu du, erronka pertsonalei eta profesionalei aurre egiterakoan jarrera
positiboa delakoan.
d) Enpresaburuaren kontzeptua eztabaidatu du, eta enpresaburuak ekonomia- eta gizartegarapenean duen ekarpena aztertu, bai eta profilaren eskakizun eta jarrerak ere.
e) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.
3.– Lan-harremanen ondoriozko eskubide eta betebeharrak interpretatzen ditu, eta gaitasuna
dauka horiek lan-kontratuetan aurkitzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.
b) Kontratazio-modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa
sustatzeko neurriak identifikatu ditu.
c) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.
d) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.
e) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.
f) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan
adostutako lan-baldintzak identifikatu ditu.
4.– Laneko segurtasun- eta osasun-arloko arau-esparrua interpretatzen du, eta Laneko Arriskuen
Prebentziorako neurriak aplikatzen, eta lehen sorospenak ematen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamenduei, materialei eta ekoizpen-prozesuari dagozkion prebentzio-arau nagusiak
identifikatu ditu, bai eta lan-ingurunean beharrezkoak diren norbera babesteko ekipamenduak (NBE)
ere.
b) Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko betebehar eta eskubideak identifikatu ditu eta
horien arabera jardun du.
c) Laneko baldintzak eta arriskuak interpretatu ditu, bai eta arrisku horien prebentzioa ere.
d) Lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen motak
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identifikatu ditu.
e) Botikinaren osaera eta erabilera identifikatu du, eta, hala behar izan denean, lehen
sorospenetako oinarrizko teknikak aplikatu ditu kalte mota ezberdinen aurrean.
5.– Laneko Arriskuen Prebentzioan erantzukizuna duten agenteak eta haien zereginak
identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako erakundeak eta agenteak identifikatu ditu.
b) Bere lanbide-eremuko prozedura espezifikoetan berezkoak diren arriskuak ebaluatu ditu.
c) Lan-inguruneko ingurumen-arriskuak nahiz sortutako hondakinen tratamendua identifikatu ditu.
d) Alderdi horri dagokionez, existitzen diren planetako elementuak identifikatu ditu (prebentzioa,
larrialdia, beste batzuk).
e) Prebentzioaren kudeaketaren oinarrizko elementuak identifikatu ditu.
f) Lan-inguruneari dagozkion laneko arriskuen prebentziorako neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.– Laneratzea eta bizialdi osoko ikaskuntza
Tituluari lotutako prestakuntzako aukerak eta ibilbideak identifikatzea.
Tituluari lotutako lanbide-sektorea aztertzea eta interpretatzea, eta lanpostu posibleak
identifikatzea.
Curriculum vitaea prestatzea, eta elkarrizketa simulatu bateko portaera eta jarrerak aztertzea.
Jarduera ekintzailetik eratorritako aukerak eta arriskuak ebaluatzea.
2.– Ekimen sortzailea
Kultura ekintzailea garapenaren eta gizarte-ongizatearen eragile.
Jarduera ekintzailearen faktore gakoak: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak
hartzea: ekintzailearen profila identifikatzea.
Arriskua ebaluatzea jarduera ekintzailean.
Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.
3.- Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak
Langileen eskubideak eta betebeharrak.
Lan-kontratua: kontratuen elementuak, ezaugarriak eta motak.
Nomina eta Gizarte Segurantzaren eta PFEZaren kargurako atxikipenak interpretatzea.
Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.
Ordezkaritza sindikala, eta hitzarmen kolektiboen interpretazioa.
4.– Laneko segurtasuna eta osasuna: oinarrizko kontzeptuak
Oinarrizko arau-esparrua, laneko arriskuen prebentzioaren arloan. Arlo horretako eskubideak eta
betebeharrak.
Lana eta osasuna: lan-arriskuak. Arrisku-faktoreak.
Lanaren ondoriozko kalteak. Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak. Lanak eragindako
beste patologia batzuk.
Langileen osasuna kontrolatzea.
Lan-karga, nekea eta lanarekiko asegabetasuna.
Lehen laguntzak.
5.- Arrisku orokorrak eta prebentzioa
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Segurtasun-baldintzekin lotzen diren arriskuak.
Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Taldeko eta banakako babesa.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak:
- Laneko segurtasuna eta osasuna jorratzen dituzten erakunde publikoak.
- Prebentzio-lana antolatzea: "oinarrizko ohiturak".
– Dokumentazioa: jaso, prestatu eta artxibatzea.
Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza.
Kodea: 3097
Kurtsoa: 2
Iraupena: 260 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Oinetakoak eta larrukiak konpontzeko eragiketak egiten ditu, ekipamenduak prestatuz eta
erabiliz, eta ezarritako kalitate-autokontrolak egiten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Konponketa-prozesua egiteko jarraibideak ulertu ditu, eta ezarritako ordenan egin ditu.
b) Ekipamenduak eta lanabesak behar bezala garbitu eta prestatzeko lanak egin ditu.
c) Konponketa-prozesuari dagozkion eragiketak egin ditu (piezak desmuntatzea, ebakitzea,
markatzea, mihiztatzea eta jostea eta akaberako eragiketak), ekipamenduak trebetasunez erabiliz.
d) Errendimendu egokia lortu du, bai kalitatean, bai denboran.
e) Egiten ari den konponketaren kalitatearen autokontrolerako probak egin ditu.
f) Egiten duen lanaz arduratu da, eta badu ekimena.
2.- Eragiketa osagarriak egiten ditu, adibidez giltzak eta urrutiko kontrolak kopiatzea, eta
garnizionaritzako artikulu txikiak sortzen ditu, eta ekipamenduak prestatzen eta erabiltzen ditu
ezarritako prozeduren arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giltzak kopiatzeko eragiketak egin ditu, eta jatorrizkoekin bat datozela ziurtatu du.
b) Urrutiko kontrolak kopiatu ditu edo haien bateria edo pilak aldatu ditu, eta kontrola dabilela
egiaztatu du.
c) Larrukigintzako eta garnizionaritzako artikulu txikiak sortzeko eragiketak egin ditu.
d) Patroiak desmuntatu ditu, eta haien marjinak eta posizioa egiaztatu ditu.
e) Gaiak prestatu eta mihiztatu ditu eta haien akabera egin du, diseinuaren eta konposizioaren
arabera.
f) Makinak erabili ditu modu ordenatuan, txukun, zehaztasunez eta segurtasunez, prozedura eta
teknika egokiak aplikatuz.
3.- Ehungintzako artikuluak garbitzeko eta lisatzeko eragiketak egiten ditu, prozesu bakoitzean
egokiak diren teknika eta prozedurak aplikatuz, emandako zerbitzuen kalitatea ziurtatzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Makinak, ekipamenduak eta erremintak prestatu eta doitu ditu zehaztutako prozeduren
arabera.
b) Ehuna eta produktuak modu egokiak prestatu ditu, tratatuko den produktua kontuan hartuta.
c) Garbitzeko eta lisatzeko eragiketak eska daitekeen gutxieneko kalitatearekin egin ditu, eta
irizpide estetikoen arabera jardun du.
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d) Zereginak egitean horretarako ezarritako denbora-atalaseak betetzeko ahalegina egin du.
e) Tratatutako produktuek egin diren prozesuetan eskatzen diren kalitate-parametroak betetzen
dituztela egiaztatu du, zeregina amaitu duela arduradun hurrenari jakinarazi baino lehen.
4.- Ehunezko jantziak konpontzeko eta egokitzeko eragiketak egiten ditu, ekipamenduak
prestatuz eta erabiliz, eta ezarritako kalitate-autokontrolak egiten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Konponketa eta egokitzapenak egiteko jarraibideak ulertu ditu, eta ezarritako ordenan egin ditu.
b) Ekipamenduak eta lanabesak behar bezala garbitu eta prestatzeko lanak egin ditu.
c) Jantzigintza-, konponketa- edo egokitzapen-prozesuari dagozkion eragiketak egin ditu (piezak
desmuntatzea, ebakitzea, markatzea, mihiztatzea eta jostea), ekipamenduak trebetasunez erabiliz.
d) Errendimendu egokia lortu du, bai kalitatean, bai denboran.
e) Egiten ari den konponketaren kalitatearen autokontrolerako probak egin ditu.
f) Egiten duen lanaz arduratu da, eta badu ekimena.
5.- Bezeroen eskakizunei kasu egiten die, eta, horretarako, beharrezkoa den informazioa lortzen
du, eta bezeroek izan ditzaketen zalantzak ebazten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bezeroarekin adeitasunez, errespetuz eta diskrezioz jokatu du.
b) Bezeroen beharrei behar bezala erantzuteko interesa eta ardura erakutsi du.
c) Argi eman du informazioa, modu txukunean, egituratuan eta zehatzean.
d) Ebazpen errazeko galdera batzuei erantzun die, merkataritzako lexiko egokia erabiliz.
e) Akatsen eta porroten aurrean erantzukizuna erakutsi du.
f) Erraz konpon daitezkeen erreklamazioen aurrean bezeroari alternatibak eskaini dizkio.
6.- Enpresako laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauekin bat aritzen da.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Uneoro prebentzioari eta segurtasunari buruzko araudi orokorra bete du, baita enpresak
ezarritakoak ere.
b) Lantokian norberaren jardun eremuan dauden arrisku-faktoreak eta -egoerak identifikatu ditu.
c) Jarduerarekin zerikusia duten jarrerak hartu ditu laneko eta ingurumeneko arriskuak gutxitzeko.
d) Eragiketa batzuetarako eta besteetarako ezarritako norbera babesteko ekipamendua (NBE)
erabili du.
e) Makinak, ekipamenduak eta instalazioak babesteko gailuak erabili ditu jardueretan.
f) Prebentzio-planaren arabera jardun du.
g) Lan-eremua arriskuez libre, eta ordenan eta garbi mantendu du.
h) Energiaren kontsumoa eta hondakinen sorrera ahalik eta gehien gutxituz lan egin du.
7.– Arduraz jarduten du, eta enpresako harreman tekniko-sozialen sisteman integratzen da.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Arretaz bete ditu jasotzen dituen jarraibideak.
b) Egiten duen lanaz arduratu da eta eraginkortasunez komunikatu da pertsona egokiarekin une
bakoitzean.
c) Betekizun eta arau teknikoak bete ditu, jardunbide profesionala erakutsi du eta lana arrazoizko
denboran bukatu du.
d) Errespetua erakutsi du uneoro ezarritako prozedurekiko eta arauekiko.
e) Ezarritako jarraibide eta prozeduren arabera antolatu du bere lana, lehentasunaren arabera
bete ditu zereginak, eta segurtasuneko eta kalitateko irizpideak erabili ditu esku-hartzeetan.
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f) Norberaren jarduera gainerako langileekin koordinatu du, eta aurreikusi gabeko edozein
aldaketaren, behar garrantzitsuren edo gorabeheraren berri eman du.
g) Lanera puntualtasunez heldu da, ezarritako atsedenaldiak hartu ditu eta lantokia ez du behar
baino lehenago utzi, behar bezala justifikatutako arrazoirik gabe.
h) Beharrezko informazioa edo norberak lanean izan ditzakeen zalantzak egoki galdetu dizkio
arduradun hurrenari.
i) Lana nagusiek emandako aginduen arabera egin du, eta kasuan kasuko aldaketak edo
iradokizunak behar den tokian eta moduan egin ditu.
4.- Espazioak eta ekipamenduak
4.1 Espazioak:
AZALERA (m2)

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA
Balio anitzeko gela.
Konponketako eta larrukigintzako lantegia
Jantzigintzako lantegia

40
140
140

4.2 Ekipamenduak:

Balio anitzeko gela

Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta internet.
Ikus-entzunezko baliabideak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak
Mahaiak eta aulkiak.

Konponketako eta larrukigintzako lantegia

Oinetako-konponketa eta larrukigintzako eta
jarduera osagarrietarako tresnak.
Akabera-bankua.
Zabaltzeko orkoi-makina.
Ertzak jaisteko eta mehetzeko makina.
Zola-erdiak, zolak eta bestelakoak itsasteko
makina.
Zapatagintzako josteko makinak.
Máquinas de ribetear (grupo compacto zapatero).
Sigi-saga makinak.
Krisketak, errematxeak eta bestelakoak jartzeko
makinak.
Ebakitzeko makina eta mahaia.
Itsasgarrien berraktibatzailea.
Itsasteko pistolak.
Grabatzeko eta bozeltzeko tresnak.
Segurtasun-ekipoak eta -baliabideak.
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Jantzigintzako lantegia

Jantziak eta dekorazioko osagarriak egiteko
makineria.
Jantziak eta dekorazioko osagarriak egiteko
tresnak eta materialak.
Egin beharreko eragiketak egiteko lan-mahai
egokiak.
Lisatzeko ekipoak.
Segurtasun-ekipoak eta -baliabideak.

5.- Irakasleak.
5.1.- Sektore publikoan, lanbide-profilari lotutako lanbide-moduluak eman ahal izateko, hauek
izango dira irakasleen espezialitateak:
LANBIDE-MODULUA
3077 Ehungintzako material eta
produktuak
3091 Larrukigintzako produktuak
konpontzea eta garnizionaritzako
artikulu txikiak sortzea
3092 Oinetakoak konpontzea eta
jarduera osagarriak
3095 Jantziak eta etxeko arropak
konpontzea eta egokitzea
3101 Apaintzeko ehunezko gaiak
egitea
E700. Ehunen eta ijeztuen
mihiztatzea
3005 Bezeroaren arreta

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEA/BESTE
BATZUK

Patroigintza eta jantzigintza
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada

Merkataritza prozesuak
Patroigintza eta jantzigintza
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada

E800. Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Patroigintza eta jantzigintza
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada
3097 Lantokiko prestakuntza.

Patroigintza eta jantzigintza
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IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEAREN
KIDEGOA

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako katedradunak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako irakasleak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak
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5.2 Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek behar ditu lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3077 Ehungintzako material eta produktuak
3091 Larrukigintzako produktuak konpontzea eta
garnizionaritzako artikulu txikiak sortzea
3092 Oinetakoak konpontzea eta jarduera osagarriak
3095 Jantziak eta etxeko arropak konpontzea eta
egokitzea
3101 Apaintzeko ehunezko gaiak egitea
E700. Ehunen eta ijeztuen mihiztatzea
3005 Bezeroaren arreta
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3097 Lantokiko prestakuntza.

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
edo dagokion mailako titulua edo beste
zenbait titulu baliokide.

5.3 Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, honako titulazio hauek beharko dira lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3077 Ehungintzako material eta produktuak
3091 Larrukigintzako produktuak konpontzea eta
garnizionaritzako artikulu txikiak sortzea
3092 Oinetakoak konpontzea eta jarduera osagarriak
3095 Jantziak eta etxeko arropak konpontzea eta
egokitzea
3101 Apaintzeko ehunezko gaiak egitea
E700. Ehunen eta ijeztuen mihiztatzea
3005 Bezeroaren arreta
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3097 Lantokiko prestakuntza.

Diplomaduna, ingeniari teknikoa edo
arkitekto teknikoa edo dagokion
mailako titulua edo beste zenbait titulu
baliokide.
Patroigintza eta modako goi-mailako
teknikaria edo beste zenbait titulu
baliokide.

6.- Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su
acreditación o convalidación.

UNIDADES DE COMPETENCIA
ACREDITABLES
3077 Ehunezko produktuak eta materialak.
UC0177_1: Jantzigintza-prozesuetarako
materialak eta produktuak hautatzea.
3091 Larrukigintzako produktuak konpontzea eta UC0439_1: Larrukiak konpontzea.
garnizionaritzako artikulu txikiak sortzea
3092 Oinetakoak konpontzea eta jarduera
UC0438_1: Oinetakoak konpontzeko
osagarriak
hornikuntza egitea eta bezeroari arreta ematea.
UC0440_1: Oinetakoak konpontzea.
LANBIDE-MODULUAK

3095 Jantziak eta etxeko arropak konpontzea eta UC1226_1: Jantziak eta etxeko arropak
egokitzea
konpontzea.
UC1227_1: Jantziak egokitu eta pertsonalizatzea.
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UC0179_1: Kuxin, zorro eta osagarriak ebaki,
prestatu eta mihiztatzea eta akabera egitea.

3101 Apaintzeko ehunezko gaiak egitea

UC1329_1: Bezeroari arreta eta informazio
operatibo, egituratu eta protokolarizatua
ematea.

3005 Bezeroen arreta.

7.- Norgehiagoka egonez gero, titulu honek onarpenerako lehentasun-irizpideak aplikatzeko
baimena ematen die erdi-mailako heziketa-ziklo hauetarako
Titulu honek lehentasuna izango du honako lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan
onartzeko:
Administrazioa eta Kudeaketa
Arte Grafikoak
Merkataritza eta Marketina
Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza
Beira eta Zeramika
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XI. ERANSKINA, UZTAILAREN 7ko 104/2016 DEKRETUARENA
IBILGAILUEN MANTENTZE-LANETAKO OINARRIZKO LANBIDE-TITULUA
1.- Tituluaren identifikazioa
Ibilgailuen Mantentze Lanen oinarrizko lanbide-titulua elementu hauek identifikatzen dute:
●
●
●
●
●

Izena: Ibilgailuen mantentze-lanak
Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
Iraupena: 2.000 ordu.
Lanbide-arloa: Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze Lanak.
Europako baliokidea: INSN-3.5.3. (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua).

2.- Lanbide-profila
2.1 Tituluaren konpetentzia orokorra
Titulu honen konpetentzia orokorra da ibilgailuen karrozeria eta elektromekanika mantentzeko
oinarrizko eragiketak egitea, ibilgailuen elementu mekaniko, elektriko eta mugigarriak desmuntatuz eta
muntatuz, gainazalak prestatzeko oinarrizko eragiketak eginez, behar den kalitateaz jardunez, lanarriskuen prebentzioari eta ingurumenaren babesari buruzko arauak errespetatuz, eta ahoz eta idatziz
gaztelaniaz eta, hala balegokio, beren hizkuntza koofizialean komunikatuz, baita atzerriko hizkuntza
batean ere.
2.2 Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta
konpetentzia-atalen zerrenda:
- Osatutako lanbide-kualifikazioak:
a) Ibilgailuen karrozeria mantentzeko eragiketa osagarriak. TMV194_1. (1228/2006 Errege
Dekretua, urriaren 27koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0620_1: Oinarrizko mekanizazio-eragiketak egitea.
UC0621_1: Ibilgailu baten elementu mugigarri sinpleak desmuntatu, muntatu eta ordeztea.
UC0622_1: Gainazalak prestatzeko eragiketa osagarriak egitea.
b) Ibilgailuen elektromekanikako mantentze-eragiketa osagarriak .TMV195_1. (1228/2006 Errege
Dekretua, urriaren 27koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0620_1: Oinarrizko mekanizazio-eragiketak egitea.
UC0623_1: Ibilgailu baten elementu mugigarri sinpleak desmuntatu, muntatu eta ordeztea.
UC0624_1: Ibilgailu baten elementu elektriko sinpleak desmuntatu, muntatu eta ordeztea.
2.3 Lanbide-ingurunea
Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:
Karrozeria-alorreko laguntzailea.
Ordezko piezen biltegiko laguntzailea.
Beirak ordezteko enpresetako langilea.
Elektromekanikaren alorreko laguntzailea.
Mekanika bizkorreko lantegiko langilea.
3.- Heziketa-zikloaren irakasgaiak
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3.1 Tituluaren helburu orokorrak
a) Prozesuari buruzko informazioan ezarritako ekipoak, lanabesak eta erremintak erabiltzea,
kasuan kasu beharrezkoa den teknikari jarraituz, oinarrizko mekanizazio-eragiketak egiteko.
b) Soldadura-ekipoen parametroak doitzea, soldadura-eragiketak egiteko prozedura hautatuz.
c) Beharrezkoak diren eragiketak identifikatzea, fabrikatzaileek emandako zehaztapenak
interpretatuz, karga- eta abio-sistema elektrikoen oinarrizko mantentze-lanak egiteko.
d) Ezarritako ekipoak, lanabesak eta erremintak erabiltzea, prozesuari buruzko informazioan
bildutako zehaztapen teknikoak interpretatuz eta kasuan kasu beharrezkoa den teknika baliatuz,
esekidura-sistemaren eta gurpilen oinarrizko elementuak mantentzeko.
e) Ezarritako ekipoak, lanabesak eta erremintak erabiltzea, fabrikatzaileek emandako
zehaztapenak interpretatuz eta kasuan kasu beharrezkoa den teknikari jarraituz, transmisio- eta frenosistemaren oinarrizko elementuak mantentzeko eta fluidoak ordezteko.
f) Eragiketa egokiak hautatzea fabrikatzaileen prozedurak identifikatuz, argi-sistemen eta sistema
osagarrien oinarrizko elementuak ordezteko.
g) Erreminta egokiak hautatzea, lotura motaren araberakoak, beharrezkoak diren kalitatebaldintzak identifikatuz, ibilgailuen elementu mugigarriak desmuntatu, muntatu eta ordezteko.
h) Eragiketa mota bakoitzerako erreminta egokiak erabiltzea, eta produktuak kalitatezehaztapenen arabera hautatzea, ibilgailuen beirak konpontzeko eta ordezteko.
i) Beharrezkoak diren ekipoak, lanabesak eta produktuak erabiltzea, aplikazio-prozedurak
hautatuz, gainazalak prestatzeko eragiketa sinpleak egiteko.
j) Ekipoak mantentzeko eta lantegia funtzionatzeko eta erabiltzeko plana aplikatzea, ezarritako
eskakizunak interpretatuz, lanpostua jarduteko moduan izateko eta beharrezkoak diren lanabesak,
erremintak eta ekipoak prest izateko.
k) Ingurune naturalean izaten diren gertakariak ulertzea ezagutza zientifikoa jakintza integratu
baten moduan erabiliz; halaber, ezagutzaren eta esperientziaren eremuetan oinarrizko arazoak
identifikatzeko eta konpontzeko metodoak ezagutu eta aplikatzea.
l) Trebetasunak garatzea arazoak formulatzeko, planteatzeko, interpretatzeko eta konpontzeko;
kalkulu matematikoaren arrazoinamendua aplikatzea gizartean eta lan-ingurunean moldatzeko eta
baliabide ekonomikoak kudeatzea.
m) Giza gorputzaren funtzionamenduaren oinarrizko alderdiak identifikatu eta ulertzea, eta haiek
norberaren eta taldearen osasunarekin lotzea; gainera, higienea eta osasuna baloratzea bizitzan
ohitura osasungarriak garatu eta finkatzeko, zein ingurunetan dauden kontuan hartuta.
n) Natura-ondarearen zaintzarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak
garatzea, eta izaki bizidunen eta natura-ingurunearen arteko elkarreragina ulertzea, horrela gizakien
ekintzak ingurumenaren orekan dituen ondorioak baloratu ahal izateko.
ñ) Informazio-iturrien oinarrizko trebetasunak garatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak ikuspegi kritikoz erabiltzea, ingurune pertsonal, sozial edo profesionalean informazioa
lortu eta jakinarazteko.
o) Kultura- eta arte-ekoizpenen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea, haien elementuak aztertzeko
oinarrizko teknikak aplikatuz, errespetuz eta sentikortasunez jokatzeko kultura-aniztasunaren, ondare
historiko-artistikoaren eta kultura- zein arte-adierazpenen aurrean.
p) Hizkuntza-trebetasun eta -abileziak garatu eta finkatzea eta eskatzen den zehaztasun-,
argitasun- eta arintasun-maila lortzea, gaztelaniari eta, hala badagokio, hizkuntza koofizialari buruzko
ezagutzak erabiliz gizarte-ingurunean, eguneroko bizitzan eta lan-jardueran komunikatzeko.
q) Atzerriko hizkuntzan oinarrizko hizkuntza-trebetasunak garatzea, ahoz eta idatziz komunikatu
ahal izateko eguneroko bizitzan eta lan-jardueran ohikoak eta aurreikustekoak diren egoeretan.
r) Gaur egungo gertakarien arrazoiak eta ezaugarriak ezagutzea, baita bilakaera historikoari eta
banaketa geografikoari dagozkionak ere, gaur egungo gizarteen ezaugarriak azaltzeko.
s) Printzipio demokratikoetan oinarritutako balioak eta jokaerak garatzea, eta ohiko harreman
sozialetan eta gatazken konponbide baketsuan aplikatzea.
t) Prestakuntzarako dauden baliabideak eta eskaintzak alderatu eta hautatzea bizialdi osoko
ikaskuntzarako, horrela lan-egoera berriei eta egoera pertsonal berriei egokitzeko.
u) Ekimena, sormena eta joera ekintzailea garatzea, baita norberarengan konfiantza izatea, parte
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hartzea eta ikuspegi kritikoa izatea ere, egoerak eta gorabeherak konpondu ahal izateko, bai lanjardueran, bai eremu pertsonalean.
v) Lanak taldean egitea, nork bere betebeharrak hartuz, besteak errespetatuz eta beraiekin
elkarlanean arituz, baita besteekiko tolerantziaz eta errespetuz ere, zereginak eraginkortasunez
egiteko eta garapen pertsonalerako lagungarri izateko.
w) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informatzeko, komunikatzeko,
ikasteko eta laneko zereginak errazteko.
x) Laneko eta ingurumeneko arriskuak lan-jarduerarekin erlazionatzea, norbera babesteko behar
diren prebentzio-neurriak erabiltzeko xedez, eta beste pertsonei eta ingurumenari kalterik ez egiteko.
y) Bere lanbide-jarduerako teknikak garatzea lanaren eraginkortasuna eta kalitatea ziurtatuz, eta,
bidezkoa bada, laneko jardueretan hobekuntzak proposatzea.
z) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan izanda, gizarteko
agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa
parte hartzeko.
3.2 Lanbide-moduluak
a) Elektromekanika aukera:
KODEA
3043
3044
3045
3046
3047
E710
E711
3009
3019
3011
3012
E800
3049

LANBIDE-MODULUA
Mekanizazioa eta Soldadura
Mugigarriak
Gainazalak prestatzea
Ibilgailuaren elektrizitatea
Ibilgailuaren mekanika
Ibilgailuaren direkzio-sistemak
Zirkuitu elektriko osagarriak
Zientzia aplikatuak I
Zientzia aplikatuak II
Komunikazioa eta gizartea I
Komunikazioa eta gizartea II
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lantokiko prestakuntza
Tutoretza eta orientabidea I
Tutoretza eta orientabidea II

GUZTIRA

ORDUESLEIPENA
132
165
120
132
198
96
144
165
144
165
168
53
260
33
25
2.000

KURTS
OA
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2

ORDUESLEIPENA
132
165
120
132
198

KURTS
OA
1
1
2
1
1

b) Karrozeria aukera:
KODEA
3043
3044
3045
3046
3047

LANBIDE-MODULUA
Mekanizazioa eta Soldadura
Mugigarriak
Gainazalak prestatzea
Ibilgailuaren elektrizitatea
Ibilgailuaren mekanika
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E712
E713
3009
3019
3011
3012
E800
3049

Elementu metaliko eta sintetikoak
konpontzea
Elementu finkoak
Zientzia aplikatuak I
Zientzia aplikatuak II
Komunikazioa eta gizartea I
Komunikazioa eta gizartea II
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lantokiko prestakuntza
Tutoretza eta orientabidea I
Tutoretza eta orientabidea II

GUZTIR
A

120

2

120
165
144
165
168
53
260
33
25

2
1
2
1
2
2
2
1
2

2.000

3.3 Moduluen garapena:
Lanbide-modulua: Mekanizazioa eta Soldadura
Kodea: 3043
Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Hainbat elementu eta piezaren plano sinpleak interpretatzen eta erreproduzitzen ditu, haien
ezaugarriak interpretatuz eta prozesu normalizatuak aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mekanizazio-prozesuan erabili beharreko pieza edo elementuaren plano sinplea identifikatu
eta ulertu du.
b) Planoa erreproduzitu du, bai paperean, bai mekanizatu beharreko gainazalean.
c) Marrazketa- eta trazadura-lanabesak identifikatu eta sailkatu ditu, egin beharreko prozesuari
jarraituz.
d) Jarduerak antolatu ditu erabili beharreko baliabide eta materialen arabera, ezarritako
prozedurei jarraituz.
e) Neurtzeko erremintak hautatu ditu, eta sailkatu egin ditu prozesua egin behar den planoa eta
gainazala aintzat hartuz.
f) Neurketak egin ditu, prozesuak eskatzen duen zehaztasunaz eta ezarritako prozedurekin bat
etorriz.
g) Modu ordenatuan, txukun, zehatz eta segurtasunez aritu da, prozedura eta teknika egokiak
aplikatuz.
2.- Ekipoak, lanabesak eta erremintak prestatzen eta doitzen ditu mekanizazioa egiteko, egin
beharreko prozesuaren eskakizunak interpretatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Garatu behar den lan-prozesuarekin lotutako jarduerak identifikatu ditu.
b) Ekipoak, lanabesak eta erremintak sailkatu ditu prozesuan dituzten prestazioen arabera.
c) Material mota desberdinak zenbait parametrorekin erlazionatu ditu, zehazki abiadurarekin,
aurrerapenarekin eta erreminta motarekin.
d) Erreminta- eta formatu-aldaketekin lotutako muntatze- eta desmuntatze-eragiketak egin ditu.
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e) Ekipoen, lanabesen eta erreminten lubrifikazioa, garbiketa eta lehen mailako mantentze-lanak
egin ditu.
f) Lanpostua txukundu du, lanbidean izaten diren istripuak saiheste aldera.
3.- Piezen mekanizazioa eskuz egiten du, prozesua deskribatuz eta beharrezkoak diren teknikak
aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili beharreko ekipoak, erremintak eta materiala hautatu ditu, eskatutako lanaren
ezaugarriak aintzat hartuta.
b) Piezari egoki eutsi dio tornuzilan.
c) Piezaren aurpegien lautzea, eskuairatzea eta paralelismoa egin ditu, lima egokia erabilita, eta
ezarritako prozedurei jarraituz.
d) Ebaketa-eragiketak zehaztasunez egin ditu, parametroak identifikatuz eta ezarritako
prozedurak eta teknikak erabiliz.
e) Abileziaz egin ditu zulatze-lanak, material bakoitzarentzako berezko erremintak hautatuz eta
haien ezaugarriak deskribatuz.
f) Trebetasunez burutu du eskuzko hariztaketa, hari mota identifikatuz eta zulagailuak eta
esparragoak hariztatzeko erreminta egokiak erabiliz.
g) Zehaztasunez burutu ditu errematxatze-prozesuak, eta ziurtatu du zehaztapen teknikoei
jarraituz eta kalitate-baldintzetan egin dela lotura.
h) Modu ordenatuan, txukun, zehatz eta segurtasunez aritu da, prozedura eta teknika egokiak
aplikatuz eta ezarritako aginduei jarraituz.
i) Emaitzazko produktuaren kalitatea egiaztatu du, eta atzemandako anomaliak zuzendu ditu.
4.- Soldadura-lotura sinpleak egiten ditu, ekipoak hautatuz eta prozesuaren zehaztapen teknikoak
aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiala antolatu du, haren propietateak identifikatuz.
b) Ekipoak eta erremintak sailkatu ditu, soldatu beharreko materialaren ezaugarriak aintzat
hartuta.
c) Oinarri-materiala prestatu du, egin beharreko soldadurara egokituz (soldatu beharreko
gainazalaren mekanizazioa eta ertzak prestatzea, besteak beste).
d) Lotura-gainazalak garbitu ditu, hondakinak kenduz.
e) Ekarpen-materiala eta desoxidatzaileak hautatu ditu, soldatu beharreko materiala aintzat
hartuta.
f) Elikatze-iturriak egoki konektatu ditu, lan-parametro desberdinak hautatuz eta iturriak osatzen
dituzten elementuak identifikatuz.
g) Soldadura-lotura sinpleak burutu ditu, arku voltaikozko soldadura elektriko bidez, soldadura
bigun bidez eta plastiko-soldadura bidez, ageriko akatsik gabe.
h) Egiaztatu du egindako soldadurak ezarritako ezaugarriak betetzen dituela.
i) Modu ordenatuan, txukun, zehatz eta segurtasunez aritu da, prozedura eta teknika egokiak
aplikatuz.
5.- Lan-arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzen ditu, eta
arriskuak, eta haiei aurrea hartzeko neurriak eta ekipoak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lanaren berezko arriskuak identifikatu ditu, erabili behar diren materialen, ekipoen eta makinen
arabera.
b) Mekanizazio- edo soldadura-prozesuarekin lotzen diren ingurumen-arriskuak identifikatu ditu.
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c) Norberaren eta ingurumenaren segurtasun-arauak aplikatu ditu prozesu bakoitzaren
garapenean.
d) Norbera babesteko ekipoak erabili ditu prozesu bakoitzaren jardueretan.
e) Lan-eremua behar bezalako ordenaz eta garbitasunez mantendu du.
B) Edukiak:
1.- Planoen interpretazioa eta normalizazioa
Normalizazioaren oinarrizko kontzeptuak.
Krokisak.
Piezen irudikapena. Bista normalizatuak.
Akotazioa.
2.- Metrologia
"Hautematea" eta "estimazioa" kontzeptuak.
Zuzeneko neurketa-aparatuak: erregela, metroa, errege-oineko kalibrea, mikrometroak.
Konparazio bidezko neurketa-aparatuak: erloju konparadorea, kala patroiak, galgak.
Zuzeneko eta konparazio bidezko neurketa-aparatuak aztertzea eta erabiltzea.
3.- Ekipoak, lanabesak eta tresnak prestatu eta doitzea
Lan-prozesuaren identifikazioa.
Ekipoen, lanabesen eta tresnen sailkapena.
Oinarrizko mantentze-eragiketak.
Ordena eta garbitasuna.
4.- Materialak
Burdinazko produktuak.
Altzairuak, sailkapena eta propietateak.
Aleazio ez-burdinazkoak.
5.- Mekanizazio-prozesuak egitea
Lantegiko erremintak.
Prozedura hautatzea.
Ordena prozesuen garapenean.
Limatzea.
Zerratzea.
Trazatzea.
Hariztatzea.
Errematxatzea.
Otxabutzea.
Zulatzea.
Lanaren garapena egiaztatzea.
6.- Soldadura
Materialen ezaugarriak identifikatzea.
Ekipoak eta erremintak prestatzea.
Soldadura-ekipoak: arkuzko soldadura elektrikoa, soldadura biguna, plastiko-soldadura.
Prozesua kasu desberdinetan aplikatzea, ekarpen-materialak eta desoxidatzaileak erabiliz.
Soldadura-teknikak.
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7.- Prebentzioari eta ingurumenari buruzko arauak
Segurtasun-arauak.
Norbera babesteko ekipoak.
Segurtasun aktiborako makinen eta lanabesen gailuak.
Txukuntasun- eta garbitasun-arauak.
Ergonomia.
Ingurumena babestea.
Produktuak birziklatzea.
Hondakinei buruzko zuzentaraua; ontziei buruzko zuzentaraua.
Ingurumen-inpaktua gutxitzeko sistemak eta jarduketak.
Lanbide-modulua: Mugigarriak
Kodea: 3044
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Ibilgailuaren kanpoko piezak eta oinarrizko osagarriak ordezten ditu, kendutako materiala
lotura-sistemarekin eta kokapenarekin erlazionatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Karrozeria-sistemak (altzairua, aluminio plastikoa, besteak beste) eta erabilitako loturateknikak erlazionatu ditu.
b) Lotura mota desberdinak erlazionatu ditu, eta haien ezaugarriak ezagutu ditu erabilitako
metodoen arabera.
c) Ordeztu daitezkeen osagarriak karrozeria motarekin eta haien egiturazko ezaugarriekin
erlazionatu ditu.
d) Abileziaz ordeztu ditu karrozeriako kanpoko elementu mugigarriak, kasuan kasuko lanabes eta
erremintak erabiliz eta erabilitako teknika justifikatuz.
e) Ordeztu beharreko piezak egiturazko ezaugarri eta ezaugarri metrologiko berak dituela
egiaztatu du.
f) Automobilaren oinarrizko osagarriak ordeztu ditu, ezarritako estutze-momentuak aplikatuz eta
fabrikatzaileak egindako gomendioei jarraituz.
g) Modu ordenatuan, txukun, zehatz eta segurtasunez aritu da, prozedura eta teknika egokiak
aplikatuz.
h) Ordeztutako pieza alboko piezekin berdindu du, fabrikatzaileak ezarritako kotei eutsiz.
i) Lanaren kalitatea egiaztatu du, eta atzemandako anomaliak zuzendu.
2.- Emokadurak, ixte-sistemak eta beira-jasogailuak desmuntatzeko eta muntatzeko oinarrizko
eragiketak burutzen ditu, elementuen funtzionaltasuna fabrikatzailearen zehaztapenekin erlazionatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Emokadura mota erlazionatu du hark babesten dituen kokapenarekin eta elementuekin.
b) Emokaduran finkatzen diren elementu guztiak haien oinarrizko funtzionamenduarekin eta
emokadurari lotzeko moduarekin erlazionatu ditu.
c) Emokadurak desmuntatzeko eragiketak burutu ditu, lotura-elementu egokiak aplikatuz
(hariztaketa, grapatzea, itsastea, besteak beste) eta fabrikatzaileak ezarritako arauei jarraituz.
d) Ekipoak, lanabesak eta erremintak erlazionatu ditu emokadurak desmuntatzeko prozesuan
duten funtzioarekin eta prestazioekin.
e) Ateko iragazgaizte-lamina desmuntatu edo ordeztu du, behar besteko arretarekin eta
fabrikatzaileak ezarritako arauei jarraituz.
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f) Ixte mota (mekanikoa, elektrikoa, pneumatikoa, besteak beste) haren ezaugarriekin erlazionatu
du, baita hura osatzen duten elementuekin eta ibilgailuan duen kokalekuarekin ere.
g) Sarraila desmuntatzeko prozesua burutu du, fabrikatzaileak ezarritako arretarekin eta
prozedurei jarraituz.
h) Beira-jasogailua desmuntatu du, eragite-mekanismo mota eta eraikuntza-ezaugarriak
identifikatuz, eta beira muntatzean izan beharreko arreta-neurriak kontuan hartuz.
i) Beira finkatu du fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz, funtzionamendu-kalitatea bermatzealdera.
j) Modu ordenatuan, txukun, zehatz eta segurtasunez aritu da, prozedura eta teknika egokiak
aplikatuz.
3.- Ibilgailuari lotutako edo kaltzatutako beirak konpondu eta ordezten ditu, prozesu egokia
aplikatuz eta fabrikatzailearen jarraibide espezifikoei jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ibilgailuan muntatutako beira mota ainguratze motarekin erlazionatu du, edo, dagokion
serigrafiaren bitartez, homologazio-datuekin, eta, halaber, haren ezaugarri nagusiak deskribatu ditu.
b) Beira epelak (kaltzatuak) abileziaz desmuntatu eta muntatu ditu, ezarritako prozedurei jarraituz
eta segurtasun-baldintzetan.
c) Beira ijeztuak (lotuak) trebetasunez desmuntatu ditu, prozedura egokiak eta erreminta
komenigarriena aukeratuz.
d) Eraikuntza-elementuak lotu ditu erabilitako desmuntatze-teknikekin (aizto termikoa, pianoharia, besteak beste).
e) Kontaktua egongo diren aldeak behar bezala eta ezarritako baliabideak erabiliz garbitu ditu,
inprimazio-produktu egokiak aplikatuz, agindutako kalitatea lortzeko.
f) Produktu egokiak hautatu ditu, lotu beharreko materialak aintzat hartuta, haien ezaugarriak
kontuan hartuz eta fabrikatzaileak ezarritako zehaztapenei jarraituz.
g) Ibilgailuaren markoan jarri du beira, alboko elementuekin homogeneotasuna gordez eta
fabrikatzaileak zehaztutako kotei jarraituz.
h) Beira ijeztuak konpondu ditu, konpondu beharreko kaltea identifikatuz, erretxina egokiak
erabiliz eta agindutako prozedurei jarraituz, kalitateko konponketa bermatze aldera.
i) Konponketaren kalitatea egiaztatu du, eta atzemandako anomaliak zuzendu.
j) Modu ordenatuan, txukun eta zehatz aritu da, prozedura eta teknika egokiak aplikatuz.
4.- Segurtasun-baldintzetan burutzen ditu atazak, osasunarentzako eta ingurumenarentzako
arrisku posibleak identifikatuz, norbera babesteko ekipoak erabiliz eta hondakinak biltzeko prozedura
egokia aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lanaren berezko arriskuak identifikatu ditu, erabili behar diren materialen eta makinen arabera.
b) Prozesuarekin lotutako ingurumen-arriskuak identifikatu ditu.
c) Norberaren eta ingurumenaren segurtasun-arauak aplikatu ditu prozesuaren garapen guztian.
d) Norbera babesteko ekipoak erabili ditu jarduera batzuetan eta besteetan.
e) Gainazalak prestatzeko lantegian egindako jardueretan sortutako hondakinak identifikatu, eta
edukiontzi espezifikoetara eraman ditu.
f) Hondakinak behar bezala biltegiratu ditu, eta prest utzi ditu geroago biltzeko.
g) Lan-eremua behar bezalako ordenaz eta garbitasunez mantendu du.
B) Edukiak:
1.- Kanpoko piezak eta osagarriak desmuntatzea
Ibilgailu baten osaera orokorra. Karrozeria motak eta ezaugarriak. Kabina eta txasis motak.
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Lotura desmuntagarriak. Loturaren ezaugarriak eta erabilitako elementuak.
Lotura hariztatuak.
Lotura errematxatuak.
Lotura itsatsiak. Zianokrilatoak. Plastikoak. Esprai bidezko itsasgarriak. Kolak.
Zinta itsaskorra eta plaka intsonorizagarriak.
Lotura artikulatuak. Bernoa. Larakoak.
Bestelako loturak. Segurtasun-eraztunak. Presillak eta txabetak. Besarkagailuak.
Grapak.
Ateak. Desmuntatze-, muntatze- eta doitze-teknikak. Lanabesak.
Kapota. Desmuntatze-, muntatze- eta doitze-teknikak. Lanabesak.
Maletategiko atea eta maletategia. Desmuntatze-, muntatze- eta doitze-teknikak.
Lanabesak.
Aurreko hegalak. Desmuntatze-, muntatze- eta doitze-teknikak. Lanabesak.
Kolpe-leungailuak. Desmuntatze-, muntatze- eta doitze-teknikak. Lanabesak.
Osagarriak. Desmuntatze- eta muntatze-teknikak.
2.- Emokadurak, ixte-sistemak eta beira-jasogailuak desmuntatzeko eta muntatzeko eragiketak.
Emokadurak. Emokadura motak. Desmuntatze-, muntatze- eta doitze-teknikak. Lanabesak.
Ixteko eta jasotzeko mekanismoak.
Itxigailuak. Itxigailu motak. Ordezteko teknika eta lanabesak.
Beira-jasogailuak. Motak. Desmuntatze-, muntatze- eta doitze-teknikak. Lanabesak.
Agintearen formaren arabera. Morfologiaren arabera.
3.- Beirak konpontzea eta ordeztea
Beira epelak. Ezaugarriak. Desmuntatze-, muntatze- eta doitze-teknikak. Lanabesak.
Beira ijeztuak. Ezaugarriak. Desmuntatze-, muntatze- eta doitze-teknikak. Lanabesak.
Lotura-materialak.
Garbitze- eta inprimatze-teknikak.
Beira ijeztuak konpontzea.
Kalte motak.
Beirak konpontzeko lanabesak.
Konponketa-teknikak.
4.- Prebentzioari eta ingurumenari buruzko arauak
Segurtasun-arauak.
Norbera babesteko ekipoak.
Segurtasun aktiborako makinen gailuak.
Txukuntasun- eta garbitasun-arauak.
Ergonomia.
Ingurumena babestea.
Produktuak birziklatzea.
Hondakinei buruzko zuzentaraua; ontziei buruzko zuzentaraua.
Ingurumen-inpaktua gutxitzeko sistemak eta jarduketak.
Lanbide-modulua: Gainazalak prestatzea
Kodea: 3045
Kurtsoa: 2
Iraupena: 120 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Ibilgailuaren altzairuzko eta plastikozko gainazalak prestatzen ditu, erabilitako materialen

2016/3546 (1178/560)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

ezaugarriak aztertuz eta ezarritako teknikak aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kaltea atzeman du ikusiz, ukituz eta lixa igaroz, eta kaltearen larritasun-maila egiaztatu du
(arina, ertaina eta larria).
b) Ibilgailuaren pintura kendu du, ekipo eta urragarri egokiak erabiliz, pikor mota eta ezaugarriak
kontuan hartuta.
c) Makina bidez lixatzeko ekipoak egiaztatu ditu, eta egiturazko ezaugarriak eta funtzionamendua
erlazionatu ditu.
d) Pintatu beharreko eremuaren ertzak prestatu ditu, ezarritako prozedurei jarraituz.
e) Eremua garbitu eta koipegabetu du, eta garbitzeko produktu kimikoak materialaren izaerarekin
erlazionatu ditu.
f) Kalte arinak mastikaz konpondu ditu, betegarri egokiak erabiliz eta ezarritako prozedurei
jarraituz.
g) Konponketa egiteko hautatutako osagaiak (betegarritarako mastika eta katalizatzailea) nahastu
ditu, produktuaren fitxa teknikoak interpretatuz.
h) Infragorri bidez lehortu du, eta mastika lixatu, horretarako sistema egokiena erabiliz (eskuz edo
makinaz).
i) Akatsak zuzendu ditu, eta neurriak hartu, halakorik berriz gerta ez dadin.
j) Behar bezala garbitu eta koipegabetu du eremua, gainazala egoki prestatu dela egiaztatuz eta
sortutako hondakinak birziklatu behar direla aintzat hartuz.
k) Modu ordenatuan, txukun, zehatz eta segurtasunez aritu da, prozedura eta teknika egokiak
aplikatuz higiene-baldintzetan.
2.- Maskaratze- eta desmaskaratze-eragiketak egiten ditu, beharrezkoa den prozedura
identifikatuz eta hautatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Maskaratuz babestu ditu pintatu beharreko eremuaren albokoak, behar besteko abileziaz.
b) Erabili beharreko materiala aukeratu du, haren ezaugarri funtzionalak erlazionatuz maskaratu
beharreko gainazalarekin.
c) Pintatu beharreko eremuak identifikatu ditu, behar-beharrezkoa dena bakarrik maskaratzeko.
d) Arretaz desmaskaratu du eremua, kontu handiz kalterik ez egiteko, betiere zehaztapen
teknikoei jarraituz.
e) Behar bezala erabili ditu maskaratutakoari eusteko itsasgarriak, behar besteko arretaz.
f) Burleta toki egokian jarri du, hermetikotasuna ziurtatuz eta diametro egokia hautatuz.
g) Modu ordenatuan, txukun eta zehatz aritu da, prozedura eta teknika egokiak aplikatuz.
h) Maskaratu behar den eremua egokia dela egiaztatu eta akatsak zuzendu ditu, prozedura eta
teknika egokiak aplikatuz.
3.- Inprimazioak, prestagaia eta pintura aplikatzen ditu ibilgailuaren gainean, eta, horretarako,
hura osatzen duten elementuak aplikazio horiekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gainazal-akabera eta aplikatu beharreko inprimazio mota erlazionatu ditu.
b) Korrosioaren kontrako inprimazioa aplikatu du fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz.
c) Prestagai mota hautatu du, eta, horretarako, kontuan hartu du prestaketa-prozesuan
beharrezkoa den betetze-gaitasuna.
d) Prestagia neurri egokian prestatu du (katalizatzailea eta diluitzailea), osagaiak deskribatuz eta
fabrikatzailearen fitxa teknikoari jarraituz.
e) Prestagaia aplikatu du fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz.
f) Ekipo eta erreminta egokiak hautatu ditu, eraikuntza-elementuak aztertuz eta haien
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funtzionamendua azalduz.
g) Inprimazioak, prestagaiak eta pinturak prestatu eta aplikatzerakoan, fabrikatzailearen
zehaztapenei jarraitu die.
h) Lehorketa burutu du, epeak errespetatuz eta erabilitako ekipoen (besteak beste, infragorrien
eta labearen) ezaugarriak aintzat hartuz.
i) Prestagaia lixatu du, kalitateko akabera lortzeko egokiak diren ekipoak eta urragarriak erabiliz.
j) Prestagaiaren gainean, geruza bakarreko edo biko pintura aplikatu du, pinturaren gainean
aztertuz gainazalen prestaketan izan daitezkeen akatsak.
k) Akatsak zuzendu ditu, eta neurriak hartu, halakorik berriz gerta ez dadin.
l) Modu ordenatuan, txukun, zehatz eta segurtasunez aritu da, prozedura eta teknika egokiak
aplikatuz.
4.- Gainazalak prestatzeko prozesuan, ekipoak eta erremintak mantentzen eta garbitzen ditu,
ezarritako prozedurei jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pistolak garbigailuan garbitu ditu, eta garbigailuaren funtzionamendua deskribatu du.
b) Infragorri bidezko lehortze-ekipoen mantentze-lanak egin ditu, haiek erabiltzerakoan gorde
beharreko segurtasun-arauak errespetatuz.
c) Presio-aireko instalazioak (konpresorea eta zerbitzu-lerroak, besteak beste) mantendu ditu,
eraikuntza-elementuak eta elementu funtzionalak identifikatuz.
d) Plano xurgatzailearen eta aplikazio- eta lehortze-kabinaren (beheko eta goiko plenumaren)
iragazkiak ordeztu ditu, ezarritako prozedurei jarraituz.
e) Xurgagailu mugikorren iragazkiak ordeztu ditu, fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz.
f) Instalazioak txukun eta garbi izan ditu, eta lanpostuan izan daitezkeen arriskuak saihestu ditu.
5.- Segurtasun-baldintzetan burutzen ditu atazak, osasunarentzako eta ingurumenarentzako
arrisku posibleak identifikatuz, norbera babesteko ekipoak erabiliz eta hondakinak biltzeko prozedura
egokia aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lanaren berezko arriskuak identifikatu ditu, erabili behar diren materialen eta makinen arabera.
b) Prozesuarekin lotutako ingurumen-arriskuak identifikatu ditu.
c) Norberaren eta ingurumenaren segurtasun-arauak aplikatu ditu prozesu guztian.
d) Norbera babesteko ekipoak erabili ditu jarduera batzuetan eta besteetan.
e) Gainazalak prestatzeko lantegian egindako jardueretan sortutako hondakinak identifikatu, eta
edukiontzi espezifikoetara eraman ditu.
f) Hondakinak behar bezala biltegiratu ditu, eta prest utzi ditu geroago biltzeko.
g) Lan-eremua behar bezalako ordenaz eta garbitasunez mantendu du.
B) Edukiak:
1.- Gainazalak prestatzea
Gainazalen prestaketaren ezaugarriak eta jarduerak.
Oinarrizko dokumentazio teknikoaren interpretazioa (fitxa teknikoak eta segurtasun-fitxak).
Kaltea identifikatzea.
Esku hartzeko eremuko ertzak prestatzea.
Desurgerketa fisiko eta kimikoak.
Garbiketa eta koipegabetzea.
Osagaiak nahastea.
Betegarriak aplikatzea. Mastikak.
Lixatzea. Granulometria.
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Mastikak identifikatzea.
2.- Maskaratze-prozedura
Maskaratzeko produktuak.
Papera.
Babes-filma.
Tapakia.
Gurpil-estalkia.
Maskaratzeko zinta.
Maskaratzeko burleta.
Beira-zumitzetarako burleta.
Molduretarako zintak.
Maskaratze-teknikak eta -prozesuak.
3.- Inprimazioak, prestagaiak eta pintura aplikatzea
Fabrikatzailearen zehaztapenak.
Korrosioaren kontrako babesa.
Hartxintxarraren kontrako babesa.
Auto-barrenak babestea.
Estakontasun-junturetarako estaldura.
Zigilatzaileak.
Inprimazioak eta prestagaiak: motak, erabilerak eta aplikazioak.
Lehortze-ekipoak.
Aplikazio-teknikak.
4.- Ekipoak eta erremintak mantentzeko lanak
Aire konprimitua instalatzea eta banatzea.
Lixatze-ekipoak.
Xurgatze-ekipoak.
Lehortze-ekipoak.
Aplikazio-ekipoak.
Elementuak ordeztea.
Pistola-garbigailua.
Disolbagarriak birziklatzeko gailua.
Pintura-kabina.
Instalazioak eta ekipoak mantentzea, zaintzea eta garbitzea.
5.- Prebentzioari eta ingurumenari buruzko arauak
Segurtasun-arauak.
Norbera babesteko ekipoak.
Segurtasun-fitxak.
Segurtasun aktiborako makinen gailuak.
Txukuntasun- eta garbitasun-arauak.
Ergonomia.
Ingurumena babestea.
Produktuak birziklatzea.
Hondakinei buruzko zuzentaraua; ontziei buruzko zuzentaraua.
Ingurumen-inpaktua gutxitzeko sistemak eta jarduketak.
Lanbide-modulua: Ibilgailuaren elektrizitatea
Kodea: 3046
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Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Oinarrizko neurketa elektrikoko eragiketak egiten ditu, eta, horretarako, magnitudeak neurketaekipoen ezaugarriekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ibilgailu baten oinarrizko zirkuitu elektrikoak haren funtzionamenduarekin erlazionatu ditu.
b) Automobilean erabilitako oinarrizko elementu elektriko eta elektronikoak haien osaerarekin,
funtzionamenduarekin eta sinbologiarekin erlazionatu ditu.
c) Ibilgailuaren oinarrizko zirkuitu elektrikoaren funtzionamendua egiaztatu du, tentsioa,
erresistentzia eta intentsitatea neurtuz eta neurketa-unitateekin erlazionatuz.
d) Polimetroa erabiliz serieko eta paraleloko erresistentzia-elkarketen neurketa elektrikoak egin
ditu oinarrizko zirkuitu elektrikoetan, ezarritako prozesuei jarraituz.
e) Ibilgailuaren oinarrizko zirkuitu elektrikoetan erabilitako erresistentzien balioa erlazionatu du
haren kolore-kodearekin.
f) Pintza amperemetrikoa erabiliz intentsitatea neurtu du ibilgailuaren oinarrizko zirkuitu
elektrikoetan, ezarritako prozesuei jarraituz.
g) Modu ordenatuan, txukun, zehatz eta segurtasunez aritu da, prozedura eta teknika egokiak
aplikatuz.
2.- Karga- eta abio-zirkuituko elementuen oinarrizko mantentze-eragiketak egiten ditu, haien
funtzionamendu-parametroak fabrikatzailearen zehaztapenekin erlazionatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Karga- eta abio-sistemen funtzionamendu-printzipioak haien osagaiekin eta ibilgailuan duten
kokalekuarekin erlazionatu ditu.
b) Bateriaren elektrolito-maila kontrolatu du, eta, hala behar zenean, berriro bete du, ezarritako
arauei jarraituz.
c) Elektrolitoaren dentsitatea egiaztatu du neurgailu egokiak erabiliz, eta tentsio- eta dentsitateparametroak erlazionatuz.
d) Bateria ordeztu du, eta konexioa eta funtzionamendua egiaztatu, beharrezkoak diren
segurtasun-baldintzekin bat etorriz.
e) Abiatze-motorra ordeztu du, eta funtzionamendua eta jasotzen duen intentsitatea egiaztatu du,
ezarritako prozesuekin eta beharrezkoak diren segurtasun-baldintzekin bat etorriz.
f) Alternadorea ordeztu du, eta bateriaren karga egiaztatu, ezarritako prozesuekin bat etorriz.
g) Bateriak kargatu ditu kargagailuaren bidez, ezarritako parametro eta ezaugarri teknikoei
jarraituz.
h) Modu ordenatuan, txukun, zehatz eta segurtasunez aritu da, ezarritako prozedurak eta
teknikak aplikatuz.
i) Une oro zaindu ditu segurtasun-neurriak, lanak eskatzen duenari jarraituz.
3.- Ibilgailuaren sistema osagarrien oinarrizko mantentzea egiten du, zirkuitu bakoitza osatzen
duten elementuak aztertuz eta haien funtzionamendu-parametroak fabrikatzailearen zehaztapenekin
erlazionatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ibilgailuaren sistema osagarrien oinarrizko elementuak erlazionatu ditu haiek osatzen dituzten
elementuekin, haien kokalekuarekin eta funtzionamenduarekin.
b) Ibilgailuaren faroak eta pilotuak ordeztu ditu, eta funtzionamendua eta ezaugarriak egiaztatu,

2016/3546 (1178/564)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

betiere fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz.
c) Sistema osagarrien lanparak ordeztu ditu, motak eta serigrafiatutako nomenklatura
identifikatuz, betiere ezarritako prozedurei jarraituz.
d) Fusibleen jarraitutasuna egiaztatu du, eta, hala behar izanez gero, ordeztu egin ditu, aintzat
hartuta fusibleen ezaugarriak eta eraman dezaketen korronte kopurua.
e) Ibilgailuaren sistema osagarrien erreleak ordeztu ditu, errele mota dagokion zirkuituarekin
erlazionatuz.
f) Faroen altuera egiaztatu eta doitu du argi-doigailua erabiliz, fabrikatzailearen zehaztapenei
jarraituz.
g) Ibilgailuaren klaxona ordeztu du, eta haren funtzionamendua egiaztatu.
h) Beira-garbigailua ordeztu du, eta doitzea eta funtzionamendua egiaztatu, betiere zehaztapen
teknikoei jarraituz.
i) Ibilgailuaren etengailuak eta kommutagailuak ordeztu ditu, eta haien funtzionamendua
egiaztatu.
j) Modu ordenatuan, txukun, zehatz eta segurtasunez aritu da, prozedura eta teknika egokiak
aplikatuz.
4.- Segurtasun-baldintzetan burutzen ditu atazak, osasunarentzako eta ingurumenarentzako
arrisku posibleak identifikatuz, norbera babesteko ekipoak erabiliz eta hondakinak biltzeko prozedura
aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lanaren berezko arriskuak identifikatu ditu, erabili behar diren materialen eta makinen arabera.
b) Arrisku elektrikoak identifikatu ditu prozesuaren zenbait eragiketetan.
c) Prozesuarekin lotutako ingurumen-arriskuak identifikatu ditu.
d) Norberaren eta ingurumenaren segurtasun-arauak aplikatu ditu prozesu guztian.
e) Norbera babesteko ekipoak erabili ditu jarduera batzuetan eta besteetan.
f) Lantegian egindako jardueretan sortutako hondakinak identifikatu, eta edukiontzi
espezifikoetara eraman ditu.
g) Hondakinak behar bezala biltegiratu, eta prest utzi ditu geroago bildu ditzaten.
h) Lan-eremua behar bezalako txukuntasunez eta garbitasunez eduki du.
B) Edukiak:
1.- Magnitudeak neurtzea
Elektrizitateari eta magnetismoari buruzko nozioak.
Unitateak eta magnitudeak.
Elementu elektrikoak eta elektronikoak.
Elementuen sinbologia.
Oinarrizko zirkuitu elektrikoaren osaera.
Ohm-en legea.
Erresistentzia-elkarketa.
Neurtzeko eta egiaztatzeko ekipoak eta lanabesak.
Oinarrizko elementu elektriko eta elektronikoen sinbologia irudikatzea.
Ohm-en legea aplikatzea zirkuitu baten gainean.
Zirkuitu elektriko bat interpretatzea.
Ekipoen bidez lortutako neurketen analisia.
2.- Karga- eta abio-sistemen mantentzea
Bateriak. Funtzionamendu-printzipioa.
Bateria osatzen duten elementuak.
Elektrolitoa.
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Bateriaren nomenklatura.
Baterien lotura.
Bateriak kargatu eta egiaztatzea.
Ordezte-teknikak.
Abiatze-motorrak. Funtzionamendu-printzipioa. Osagai nagusiak. Desmuntatzeko eta muntatzeko
teknikak. Oinarrizko egiaztapenak.
Alternadorea. Funtzionamendu-printzipioa. Osagai nagusiak. Desmuntatzeko eta muntatzeko
teknikak. Oinarrizko egiaztapenak.
3.- Sistema osagarrien oinarrizko mantentzea
Keinukari- eta argiteria-sistema. Funtzionamendu-printzipioa.
Osagai nagusiak.
Lanpara motak. Nomenklatura.
Faro motak.
Erreleak.
Fusibleak.
Etengailuak eta kommutadoreak.
Desmuntatzeko eta muntatzeko teknikak. Oinarrizko egiaztapenak.
Faroak doitzea.
Osagarriak. Funtzionamendu-printzipioa.
Klaxonak. Osagaiak. Ordezteko eta egiaztatzeko teknikak.
Beira-garbigailua. Osagaiak. Motak. Desmuntatzeko eta muntatzeko teknikak.
Oinarrizko egiaztapenak.
4.- Prebentzioari eta ingurumenari buruzko arauak
Segurtasun-arauak.
Norbera babesteko ekipoak.
Segurtasun aktiborako makinen gailuak.
Txukuntasun- eta garbitasun-arauak.
Ergonomia.
Ingurumena babestea.
Produktuak birziklatzea.
Hondakinei buruzko zuzentaraua; ontziei buruzko zuzentaraua.
Ingurumen-inpaktua gutxitzeko sistemak eta jarduketak.
Lanbide-modulua: Ibilgailuaren mekanika
Kodea: 3047
Kurtsoa: 1
Iraupena: 198 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Eztanda- eta diesel-motorren oinarrizko mantentze-lanak egiten ditu, eta, horretarako, haien
funtzionamendu-printzipioak aztertzen ditu eta beharrezkoak diren mantentze-jarduketak justifikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bi eta lau aldiko eztanda-motorren –gasolinazkoen zein dieselen– funtzionamendu-printzipioak
erlazionatu ditu haien eraikuntza-elementuekin.
b) Lubrifikazio- eta hozte-zirkuituetako mailak egiaztatu ditu, eta, hala behar izan denean, bete
egin ditu, betiere ezarritako segurtasun-arau eta -baldintzei jarraituz.
c) Lubrifikazio- eta hozte-zirkuituetako fluidoak atera eta birjarri ditu, beharrezko segurtasunbaldintzak betez, eta haien mailak egiaztatu ditu fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz.
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d) Koipeztatze-zirkuituko oinarrizko osagaiak (olio-iragazkia, karterra, besteak beste) ordeztu ditu,
ezarritako prozedurei eta fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz.
e) Hozte-zirkuituko oinarrizko elementuak ordeztu ditu, ihesik ez dagoela egiaztatuz eta
fabrikatzaileak zehaztutako estutze-momentuak aplikatuz, eta, betiere, beharrezkoak diren
segurtasun-baldintzak betez.
f) Ibilgailuaren iragazkiak (aire-, olio- eta gasolio-iragazkia, besteak beste) ordeztu ditu, eta haien
funtzionamendua egiaztatu, ezarritako segurtasun-arau eta baldintzei jarraituz.
g) Abiarazte-bujiak eta berogailuak ordeztu ditu gasolina- eta diesel-motorretan, hurrenez hurren,
erreminta egokia erabiliz, funtzionamendua egiaztatuz eta ezarritako segurtasun-arau eta -baldintzei
jarraituz.
h) Zerbitzu-uhalak aldatu ditu, eta doitzea eta funtzionamendua egiaztatu, fabrikatzailearen
zehaztapenei jarraituz.
i) Erabilitako ekipoen, lanabesen eta erreminten lubrifikazioa, garbiketa eta lehen mailako
mantentzea egin ditu, fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz.
j) Modu ordenatuan, txukun, zehatz eta segurtasunez aritu da, prozedura eta teknika egokiak
aplikatuz eta elementu periferikoei kalterik egin gabe.
2.- Ibilgailuaren esekidura-, direkzio- eta gurpil-sistemaren oinarrizko mantentzea egiten du, haien
funtzionamendu-printzipioak aztertuz eta beharrezkoak diren mantentze-jarduketak justifikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Esekidura- eta gurpil-sistemaren funtzionamendu-printzipioak erlazionatu ditu haiek osatzen
dituzten elementuen eraikuntza-ezaugarriekin.
b) Ibilgailuaren motelgailuak desmuntatu ditu fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz eta
beharrezkoak diren segurtasun-baldintzak kontuan hartuz.
c) Motelgailua malgukitik bereizi du segurtasun-baldintzetan, lanabes egokia erabiliz eta
fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz.
d) Ibilgailuaren tortsio-barrak desmuntatu eta muntatu ditu, kokapena egiaztatuz eta
fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz.
e) Esekidura-sistemaren xafla-malgukiak birjarri ditu, ezarritako prozedurak eta fabrikatzailearen
zehaztapenak kontuan hartuta.
f) Egonkortze-barra desmuntatu du, haren funtzionamendua eta ibilgailuari zertan eragiten dion
egiaztatuta.
g) Direkzio-sistema osatzen duten elementuen funtzioak deskribatu ditu.
h) Direkzioa lerrokatu du, direkzio-borneak egokituz ibilgailu-fabrikatzaileak adierazitakora.
i) Gurpil eta pneumatiko mota inprimatutako nomenklaturarekin, osaerarekin eta egiturarekin
erlazionatu du.
j) Ibilgailuaren gurpila desmuntatu du, eta pneumatikoa ordeztu du ekipo egokia erabiliz, atalak
identifikatuz eta ezarritako segurtasun-arauei jarraituz.
k) Gurpila orekatu du, parametroak egiaztatuz eta atzemandako anomaliak zuzenduz.
l) Erabilitako ekipoen, lanabesen eta erreminten lubrifikazioa, garbiketa eta lehen mailako
mantentzea egin ditu, fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz.
m) Modu ordenatuan, txukun, zehatz eta segurtasunez aritu da, prozedura eta teknika egokiak
aplikatuz.
3.- Ibilgailuaren transmisio- eta freno-sistemaren oinarrizko mantentzea egiten du, haien
funtzionamendu-printzipioak aztertuz eta beharrezkoak diren mantentze-jarduketak justifikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Transmisio- eta freno-sistemaren oinarrizko funtzionamendu-printzipioak erlazionatu ditu haiek
osatzen dituzten elementuekin eta eraikuntza-ezaugarriekin.
b) Abiadura-kaxaren eta diferentzialaren fluido-maila egiaztatu du eta, hala behar izan denean,
bete edo ordeztu du lanabes egokiak erabiliz.
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c) Ardatz-eragileak ordeztu ditu, motak eta osagaiak aintzat hartuz eta fabrikatzailearen
zehaztapenei jarraituz.
d) Freno-likidoaren maila egiaztatu du eta, hala behar izan denean, birjarri edo ordeztu du,
ezarritako prozedurei jarraituz.
e) Freno-pastillak eta -zapatak desmuntatu eta muntatu ditu, eta haien elementuak doitu,
fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz.
f) Frenoen diskoak eta danborrak ordeztu ditu, ezarritako prozedurak eta fabrikatzailearen
zehaztapenak kontuan hartuta.
g) Egiaztatu du ez dagoela ihesik ordezkatutako elementuetan.
h) Erabilitako ekipoen eta erreminten lubrifikazioa, garbiketa eta lehen mailako mantentzea egin
ditu, fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz.
i) Modu ordenatuan, txukun, zehatz eta segurtasunez aritu da, prozedura eta teknika egokiak
aplikatuz.
4.- Segurtasun-baldintzetan burutzen ditu atazak, osasunarentzako eta ingurumenarentzako
arrisku posibleak identifikatuz, norbera babesteko ekipoak erabiliz eta hondakinak biltzeko prozedura
egokia aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lanaren berezko arriskuak identifikatu ditu, erabili behar diren materialen eta makinen arabera.
b) Prozesuarekin lotutako ingurumen-arriskuak identifikatu ditu.
c) Norberaren eta ingurumenaren segurtasun-arauak aplikatu ditu prozesuaren fase guztietan.
d) Norbera babesteko ekipoak erabili ditu jarduera batzuetan eta besteetan.
e) Mekanika-lantegian egindako jardueretan sortutako hondakinak identifikatu, eta edukiontzi
espezifikoetara eraman ditu.
f) Hondakinak behar bezala prestatu ditu, bereziki likidoak, eta prest utzi ditu geroago bildu
ditzaten.
g) Lan-eremua behar bezalako ordenaz eta garbitasunez mantendu du.
B) Edukiak:
1.- Ibilgailuaren motorraren oinarrizko mantentzea.
Motor motak. Funtzionamendu-printzipioa.
Motorrak osatzen dituzten elementu nagusiak.
Lubrifikazio-sistema: funtzionamendu-printzipioa. Olio mota. Koipeztatze-zirkuituaren osagai
nagusiak. Ordezteko eta ateratzeko teknikak.
Hozte-sistema: funtzionamendu-printzipioa. Izotz-kontrakoak. Hozte-sistemaren osagai nagusiak.
Ordezteko eta ateratzeko teknika.
Pizte-sistema: funtzionamendu-printzipioa. Pizte-sistemaren osagai nagusiak. Ordezte-teknikak.
Dieselen berokuntza-sistema: funtzionamendu-printzipioa. Diesel-motorren berotze-zirkuituaren
osagaiak. Ordezte-teknikak.
Iragazkiak: osaera eta funtzionamendua. Ordezte-teknikak.
Zerbitzu-uhalak: motak. Ordezte-teknikak.
2.- Esekiduraren eta gurpilen oinarrizko mantentze-lanak.
Esekidura motak.
Funtzionamendu-printzipioa.
Esekidura-sistemaren osagai nagusiak.
Desmuntatzeko teknikak eta lanabesak.
Gurpil motak. Ezaugarriak.
Gurpilaren osagai nagusiak.
Gurpilen nomenklatura.
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Gurpilak desmuntatzeko eta muntatzeko teknikak.
Erabilitako ekipo eta erremintak.
Neurgailuak.
3.- Transmisio- eta freno-sistemen oinarrizko mantentze-lanak.
Transmisio motak. Funtzionamendu-printzipioa.
Transmisio-sistemaren osagai nagusiak.
Erabilitako koipe eta olioak.
Ordezteko eta ateratzeko teknikak.
Freno motak. Funtzionamendu-printzipioa.
Freno-sistemaren osagai nagusiak.
Freno-likidoak. Ateratzea eta purgatzea.
Ordezte-teknika.
Ekipoak, lanabesak eta erremintak: desmuntatzeko erreminta. Desmuntatzeko lanabesak eta
ekipoak. Zuzeneko neurgailuak: erregela, metroa, errege-oineko kalibrea, mikrometroak. Konparazio
bidezko neurketa-aparatuak: erloju konparadorea, kala patroiak, galgak.
4.- Prebentzioari eta ingurumenari buruzko arauak
Segurtasun-arauak.
Norbera babesteko ekipoak.
Segurtasun aktiborako makinen gailuak.
Txukuntasun- eta garbitasun-arauak.
Ergonomia.
Ingurumena babestea.
Produktuak birziklatzea.
Hondakinei buruzko zuzentaraua; ontziei buruzko zuzentaraua.
Ingurumen-inpaktua gutxitzeko sistemak eta jarduketak.
Lanbide-modulua: Elementu metaliko eta sintetikoak konpontzea
Kodea: E712
Kurtsoa: 2
Iraupena: 120 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Elementu metalikoetan deformazioak diagnostikatzen ditu, eta konpontzeko teknikak eta
prozedurak hautatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Konpondu beharreko material metalikoaren ezaugarriak eta osaera identifikatu ditu.
b) Xaflaren osaeran erabilitako ekipoen eta erreminten ezaugarriak eta erabilera azaldu ditu.
c) Deformazioak eragindako kaltearen maila eta mota zehazteko beharrezkoak diren ekipoak
hautatu ditu.
d) Deformazioa identifikatu du, diagnostiko-teknika desberdinak erabilita (ikusiz, ukituz, lixatuz,
besteak beste).
e) Kaltea sailkatu da, maila eta zabalera aintzat hartuta (arina, ertaina edo handia).
f) Kaltea sailkatu du, kokapena aintzat hartuta (sarbide erraza, zaila eta sarbiderik gabea).
g) Ordeztu edo konpondu beharreko pieza edo piezak zehaztu ditu, kaltea aintzat hartuta.
2.- Altzairuzko elementuak konpontzen ditu, formak eta kotak leheneratuz.
Ebaluazio-irizpideak:

2016/3546 (1178/569)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

a) Beharrezkoak diren materialak, ekipoak eta baliabideak hautatu ditu, deformazioa aintzat
hartuta.
b) Konponbidea zehaztu du, kalte motaren arabera.
c) Deformazioak konpondu ditu, altzairurako mailukatze-elementu espezifikoak erabiliz.
d) Material-soberakina bildu du, beroa aplikatuz eta mailukatuz.
e) Iristen zailak diren elementu metalikoak konpondu ditu inertzia-mailuaren eta bentosen bidez.
f) Sarbiderik ez duten elementuak konpondu ditu, leiho bat zabalduz eta inertzia-mailua erabiliz.
g) Egiaztatu du elementuak jatorrizko formak eta dimentsioak berreskuratu dituela.
h) Segurtasunari, laneko osasunari eta ingurumen-inpaktuari buruzko arauak aplikatu ditu lanprozesuan.
3.- Material mota identifikatzen du, izan plastiko edo konposatu, eta konponbidea hautatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ibilgailuetan gehien erabiltzen diren plastiko motak eta izaera aztertu ditu.
b) Plastiko desberdinak identifikatu ditu grabatutako sinbologiaren bidez.
c) Konpondu behar ez diren plastiko-hausturen dimentsioak eta eremuak deskribatu ditu.
d) Kaltetutako elementua ordeztea edo konpontzea baloratu du.
e) Ibilgailuetan gehien erabilitako zuntzez eta erretxinaz osatutako material motak eta izaera
deskribatu ditu.
f) Plastikoak eta konposatuak konpontzeko metodoak deskribatu ditu.
4.- Material plastikoz eta konposatuz egindako elementuak konpontzen ditu, jatorrizko forma
emanez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Konpondu beharreko elementu plastikoaren edo konposatuaren ezaugarriak eta osaera
identifikatu ditu.
b) Konponketa egiteko beharrezkoak diren ekipoak, baliabideak eta materialak hautatu ditu.
c) Dokumentazio teknikoa interpretatu du.
d) Material termoplastikoetan, hausturarik gabeko deformazioak konpondu ditu beroa erabiliz.
e) Elementu termoplastikoak konpondu ditu, bero bidezko soldaduraren bitartez, soldadura kimiko
bidez eta egitura-itsaste bidez.
f) Zuntzezko elementuak konpondu ditu, erretxina, katalizatzailea eta manta erabiliz.
g) Laneko segurtasunari eta ingurumen-inpaktuari buruzko arauak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Elementu metalikoetako deformazioen diagnostikoa
Kalte motak: arina, ertaina, handia. Kaltearen ebaluazioa.
Konponbidea aukeratzea: zuzeneko sarbidea izanda edo izan gabe.
Xafla-konformazioaren definizioak.
Karrozerietan erabilitako material metalikoak eta haien ezaugarriak.
Deformazioak edo kolpeak dituzten piezen diagnostikoa egiteko teknikak. Ikusiz, ukituz, lixatuz,
erregela bidez eta bestelakoak.
Deformazioen diagnostikoa, zabaleraren eta kokalekuaren arabera.
2.- Altzairuzko elementuen konformazioa
Karrozeriako elementuak.
Elementuak konformatu aurreko prestatze-teknikak.
Material metalikoak errepasatzeko teknikak.
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Altzairuzko xaflak konformatzeko erreminta eta ekipo espezifikoak.
Mailatuak kentzeko teknikak (sarbide erraza, zaila eta sarbiderik gabe).
Altzairuaren konformazioari buruzko funtsezko oinarriak.
Xaflaren tratamendu mekanikoaren prozesuak.
Xaflak biltzeko teknikak, beroa aplikatuz.
Konponketa egiaztatzeko teknikak.
Xaflaren konformazioa edo errepasoa, mailukatze-eragiketen bidez.
Luzatutako piezen tratamendu termikoa, kobre eta karbono bidez.
Zuzeneko sarbiderik gabeko konformazioa, zirrindolak eta triangelua erabiliz, baita inertziamailua, uhinak eta palanka ere.
Konformazioa egiaztatzea.
Norbera babesteko ekipoak.
Altzairuaren konformazioaren ohiko lan-arriskuak.
3.- Material plastikoak eta konposatuak
Material plastikoen osaera eta ezaugarriak.
Material plastikoak eta konposatuak identifikatzea.
Beira-zuntza poliester-erretxina bidez osatzea
Ezaugarriak eta propietateak.
Erreakzio-produktuak.
Termoplastiko-hagaxkak.
Manta-zuntzak, lodiera desberdinetakoak.
Erretxinak eta mastikak aplikatzea.
Ibilgailuen eta produktuen fabrikatzaileen sinbologia.
4.- Material plastikoetako eta konposatuetako elementuak konpontzea.
Termoegonkorrak konpontzeko teknikak, erretxina, indargarri eta zuntz bidez.
Termoegonkor erdizurrunen eta malguen konformazioa (taulak)
Material sintetikoak konpontzeko metodoak.
Material sintetikoak itsasgarri bidez konpontzeko metodoak.
Termoplastikoen deformazioak tratatzeko eta konformatzeko metodoa.
Termoplastikoak soldadura bidez konpontzeko teknikak.
Norbera babesteko ekipoak.
Plastikoak eta zuntza konpontzerakoan aintzat hartu beharreko lan-arriskuak.
Lanbide-modulua: Elementu finkoak
Kodea: E713
Kurtsoa: 2
Iraupena: 120 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Beharrezkoak diren metodoak eta ekipoak hautatzen ditu, ordeztu edo konpondu beharreko
lotura motaren arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Elementu finkoak bereizteko prozesuak deskribatu ditu.
b) Korrosioaren kontrako motak eta haien erabileraren garrantzia deskribatu du.
c) Xafla metalikoak ebakitzeko eragiketetan erabilitako makinen eta erreminten funtzionamendua
deskribatu du.
d) Piezak, elementu osoak edo zati partzialak ordezteko prozesua aztertu du.
e) Ordeztu beharreko elementua identifikatu du, baita erabilitako lotura mota ere.
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f) Zehaztapen teknikoak interpretatu ditu.
g) Ebaketa-eremurako trazadura-metodoak deskribatu ditu.
h) Ebaketa-metodoa aukeratu du, baita ebaketa-ekipo egokiena ere.
2.- Elementu finkoak desmuntatu eta bereizten ditu, lotura motaren araberako ekipoak eta
erremintak erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Desmuntatze-eremua prestatu eta elementu finkoak bereizi ditu (pinturak ezabatzea,
soldadura-puntuak kentzea, gakoak arbastatzea eta beste zenbait).
b) Ebaketaren trazadura egin du, zehaztapen teknikoen arabera ebakitzeko modua izateko.
c) Ebaketak egin ditu ekipo desberdinak erabiliz.
d) Panelei gakoak kendu dizkie.
e) Ebaketak egin ditu, bai ordeztu beharreko elementu finkoetan, bai pieza berrietan.
f) Egiaztatu du ebaketa-eragiketak bat datozela fitxa teknikoetako zehaztapenekin.
3.- Ibilgailuaren elementu finkoen lotura egiten du, eta soldatze- eta/edo zigilatze-prozesua
hautatzen du, fabrikatzaileak ezarritako ezaugarrien arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Fabrikatzaileak emandako koten arabera kokatu ditu piezak, ziurtatuz ordeztutako elementuak
eta alboko piezak lerrokatuta daudela.
b) Egiaztatu du piezak zehaztapen teknikoen arabera ordeztu direla, mihiztatze-metodoei eta
korrosioaren kontrako babesari dagokienez.
c) Soldadura-ekipoa eta ekarpen-materiala hautatu ditu.
d) MIG-MAG eta MIG Brazing soldadura bidez soldatu ditu piezak, betiere aintzat hartuz loturak
nolako erresistentzia jasan behar duen.
e) Puntukako soldadura bidez egin ditu loturak.
f) Soldadura bidez lotutako eremuari bizarra kendu dio.
g) Lotura berrikusi du, kota eta forma egokietan uzteko.
4.- Lan-arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzen ditu, arriskuak
eta haiei aurre hartzeko neurriak eta ekipoak identifikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Karrozeria-lantegiko materialak, erremintak, lanabesak eta makinak manipulatzeak dakartzan
arriskuak eta arriskugarritasun-maila identifikatu ditu.
b) Karrozeriaren arloko eragiketak egitean hartu beharreko segurtasun-neurriak, eta norbera eta
taldea babestekoak deskribatu ditu.
c) Arriskuak prebenitzeko lehen faktore gisa, instalazioen eta ekipoen txukuntasuna eta
garbitasuna baloratu du.
d) Sortutako hondakinak sailkatu ditu, gaika biltzeko.
e) Egindako eragiketetan, lan-arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak
bete ditu.
B) Edukiak:
1.- Puntuak kentzeko eta ebakitzeko eragiketak
Puntua prestatzea.
Barauts espezifiko bidez zulatzea.
Erraz iristen den eta iristea zaila den eremuetako puntuak kentzea.
Puntuak fresatzea.
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Panelei gakoak kentzea.
Zenbait eremuri bizarra kentzea, hartxintxarraren kontrakoa eta zigilatzaileak erabiliz.
Zenbait eremuri bizarra kentzea, barrunbe-argizari bidez.
Paneletako gakoak arbastatzea.
Ebaketa trazatzea eta prestatzea.
Pintura kentzea disko espezifikoak erabiliz.
Elementuak ebakitzea eskuzko erreminta bidez.
Elementuak ebakitzea erreminta elektriko eta pneumatiko bidez.
Ebaketa-eremua korrosioaren aurka babestea.
2.- Elementu finkoak desmuntatzeko metodoak eta teknikak
Erabat edo partez ordezteko metodoa.
Ebaketa-metodoak erabiltzeko teknika.
Elementua korrosioaren aukera babesteko metodoa.
Fabrikatzailearen arau teknikoak.
Erraz iristen den eta iristea zaila den eremuetan puntuak kentzeko teknika.
Panelei gakoak kentzeko metodoa.
Paneletako gakoak arbastatzeko teknika.
Ordezko pieza prestatzeko eta doitzeko metodoa.
Soldatu beharreko erlaitzak egokitzeko eta prestatzeko teknika.
3.- Loturak egiteko metodoak eta bizarra kentzeko prozesuak
Soldatzeko prozesuetan erabilitako inprimazioak eta desoxidatzaileak.
Lotura motak.
Loturak eta soldadura-ekipoak prestatzea.
Soldadura-metodoetan erabiltzen diren ekarpen-materialak.
Soldatzeko prozedurak.
Erresistentzia-puntu bidezko soldadura elektrikoa.
MIG/MAG soldadura.
Ekipoen funtzioa, ezaugarriak eta erabilera.
Disko-makina elektriko bidez bizarra kentzeko metodoa.
Bizarra kentzeko diskoak, altzairu bihurrituko diskoak eta urradura txikiko diskoak erabiltzeko
teknikak.
Suaren aurkako manta alboko eremuetan jartzea.
Loturaren barnealdeetan barrunbe-argizaria aplikatzeko teknika.
4.- Lan-arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa
Karrozeria-eremuko segurtasun-sinboloak eta -seinaleak.
Banako eta taldeko prebentzioa eta babesa.
Karrozeria-eremuan ohikoenak diren kalteen aurreko jardunbidea.
Hondakinak biltegiratzea eta baztertzea.
Segurtasun-fitxak. Karrozeria-eremuan beharrezkoak diren norbera babesteko ekipoak.
Lanbide-modulua: Ibilgailuaren direkzio-sistemak
Kodea: E710
Kurtsoa: 2
Iraupena: 96 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Ibilgailu mota guztietan erabiltzen diren direkzio mekanikoko nahiz lagunduko sistemen
funtzionamendua deskribatzen du.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Direkzioko (mekanikoko edo lagunduko) elementu guztiak identifikatu ditu, eta haien
funtzionamendua eta misioa azaldu ditu.
b) Direkzioaren geometria-kota guztiak zerrendatu ditu, eta ibilgailuaren noranzkotasunen duten
eragina deskribatu.
c) Pneumatikoen higadurak edo hagunen anomaliek direkzioan eragiten dituzten interferentziak
deskribatu ditu.
2.- Ibilgailuaren direkzio-sistema osatzen duen mekanismo-multzoaren anomaliak konpontzen
ditu, gidatzea seguruagoa, progresiboagoa eta atseginagoa izan dadin eta ibilgailuaren segurtasuna
bermatzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Direkzio-kaxa doitu du, ekipo egokia erabiliz eta fitxa teknikoan finkatutako doitze-perdoia
errespetatuz.
b) Lasaierak eta higadurak dauden egiaztatu du, bai direkzio-giltzaduretan, bai giltzadura
axialetan, baita direkzio-kremaileran bertan ere, begiz nahiz proba-bankua erabiliz.
c) Direkzio-kremailera doitu du, fabrikatzaileak finkatutako doitze-perdoiak errespetatuz.
d) Direkzio lagunduan presioak dauden egiaztatu du, presio-manometro egokia erabiliz.
e) Egiaztatu du direkzio lagunduaren sistema hidraulikoan airerik eta ihesik ez dagoela.
f) Fabrikatzailaren informazio teknikoa erabili du, bai paperean, bai euskarri digitalean, datu eta
ezaugarri esanguratsuak bilatzeko.
3.- Direkzioaren geometria egiaztatzen du lerrokatze-ekipoa erabiliz, eta anomaliak zuzentzen
ditu, pneumatikoetan higadura irregularrak saihesteko eta, direkzioari dagokionez, ibilgailuaren
segurtasuna bermatzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lerrokatze-ekipoaren funtzionamendu-eskuliburua erabili du.
b) Lerrokatze-ekipoak emandako datuak identifikatu eta interpretatu ditu.
c) Direkzioa doitu du, lerrokatze-ekipotik hartutako datuak oinarri hartuta.
4.- Ibilgailuaren direkzio-sisteman egindako eragiketen kalitatea egiaztatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Direkzioaren geometria egiaztatu du lerrokatze-ekipoen bidez.
b) Fabrikatzaileak ezarritako estuerak egiaztatu ditu, eta begiz berrikusi ditu konponketan
manipulatutako elementuak.
B) Oinarrizko edukiak:
1.- Ibilgailuaren direkzio-sistema
Direkzio-sistemaren bilakaera.
Funtzionamendu-printzipioa.
Direkzio-kaxa (mekanikoa eta lagundua).
Direkzio-besoak.
Direkzio-giltzadurak eta giltzadura axialak.
Direkzio-zutabea.
Direkzio-bolantea. Motorretako eskulekua.
Mangeta. Mangeta-giltzadurak.
Mangeta-errodamenduak.
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Motelgailu direkzionalak (Mcpherson sistema).
2.- Direkzio lagunduaren sistemen konponketak
Hidraulikoa, elektro-hidraulikoa eta aldagarria.
Direkzioari laguntzeko elementuen funtzioa.
Direkzio-ponpak, hidraulikoak eta elektro-hidraulikoak.
Serbodirekzioan erabilitako olioak.
Serbodirekzioaren olio-depositua.
Konexio-zorroak.
Sistemaren sentsoreak eta eragingailuak.
3.- Geometria egiaztatzea eta direkzioa lerrokatzea.
Konbergentzia.
Dibergentzia.
Aitzinamendu-angelua.
Erortze-angelua.
Irteera-angelua.
Kota konjugatuak.
Biratze-geometria.
Direkzioa lerrokatzea.
Lerrokatze-makinak. Oinarrizko eragiketak.
4.- Konponketa egiaztatzea
Egiaztatzearen garrantzia.
Egindako lana berrikustea.
Estutze-momentuak.
Lanbide-modulua: Zirkuitu elektriko osagarriak
Kodea: E711
Kurtsoa: 2
Iraupena: 144 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Ibilgailuaren argi- eta seinaleztapen-sistemen funtzionamendua aztertzen eta matxurak
identifikatzen ditu, diagnostiko-teknikak eta ekipo egokiak erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Argi- eta seinaleztapen-sistemen funtzionamendua azaldu du, eskemak interpretatuz eta
zirkuituen krokisak marraztuz, hala behar izan denean.
b) Funtzionamendu-matxurak atzeman ditu, eta arrazoiak aztertu eta ondorioak erreproduzitu
ditu, baita matxuren gainean jardun ere.
c) Sistemaren osagaiak desmuntatu eta muntatu ditu, matxuratutako osagaia ordezteko.
d) Konponketan eskuratutako eskarmentua idatziz jasotzeko fitxategi historiko bat atondu du,
aurreragoko matxurak errazago konpontzeko.
2.- Ibilgailuaren argi- eta seinaleztapen-sistemen funtzionamendua aztertzen eta matxurak
identifikatzen ditu, diagnostiko-teknikak eta ekipo egokiak erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gailu osagarriak aztertu ditu, haien sistemen eraketa- eta funtzionamendu-ezaugarriak nahiz
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osagaiak azaldu ditu, eskemak interpretatuz eta zirkuituen krokisak marraztuz, hala behar izan
denean.
b) Sistemaren osagaiak desmuntatu eta muntatu ditu, eta interpretatu egin ditu, matxuratutako
osagaia ordezteko.
c) Osagai horien parametroak neurtu eta interpretatu ditu.
d) Ibilgailuaren sintomak eta disfuntzioak identifikatu ditu.
e) Funtzionamendu-matxurak atzeman, eta haien arrazoiak aztertu ditu.
f) Konponketan eskuratutako eskarmentua idatziz jasotzeko fitxategi historiko bat atondu du,
aurreragoko matxurak errazago konpontzeko.
3.- Bidaiari-lekuko eta motor-kutxako gailu osagarri elektrikoen elementuak edo elementumultzoak mantendu eta ordezten ditu, eta, hartara, lehengo eraginkortasun-baldintzetara ekartzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dokumentazio teknikoa interpretatu du.
Mantentze-prozesurako ekipoak eta lanabesak hautatu ditu.
Mantentze-eragiketen sekuentziazioa egin du.
Identifikatutako elementuak konpondu edo ordeztu ditu.
Konponketa edo ordeztea egiaztatu du, baita behar bezala funtzionatzen duela begiratu ere.
Aginte-unitateen historia ezabatu du.

B) Oinarrizko edukiak:
1.- Automobilaren kanpoko argiak eta seinaleak
Fotometria eta neurri-unitateak.
Argi-sorta asimetriko bidezko argiztapena.
Argiak.
Argi- eta seinale-sistema instalaztzea.
Argi-zirkuituan tentsioa aldatzearen ondorioak.
Faroak erregulatzea.
Argi-zirkuitua egiaztatzea eta kontrolatzea.
Keinukarien zirkuitua.
2.- Bidaiari-lekuko gailu elektrikoak
Elementuak desmuntatu, biltegiratu eta muntatzeko prozesuak.
Gailuen matxura arruntak.
Matxurak aurkitzea sintomen arabera.
Klaxon-zirkuitua egiaztatzea eta kontrolatzea.
Beira-garbigailua. Geratze automatikoko gailuak, bi abiadurakoak edo gehiagokoak.
Beira-garbigailurako aldizkako gailua.
Beira-garbigailuaren sistemak egiaztatzea eta kontrolatzea.
Beira-ikuzgailua.
Atzeko beiraren garbi-ikuzgailua eta aurreko argien garbi-ikuzgailua.
Entxufe osagarriak.
3.- Gailu elektriko osagarriak mantentzea
Erregai-ponpa elektrikoa.
Hozte-haizagailuaren motorra.
Pizte-sistemak, bujien kableak.
Diesel motorra berotzeko bujiak.
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Kableatu elektrikoak. Babes-zintak. Konektoreak.
Konexio-gunea eta fusible-kaxa.
Eskema elektrikoak.
Masa-zirkuitua.
Fusibleak eta intentsitate-mugagailuak.
Parasitoak hiltzea eta interferentziak indargabetzea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak I.
Kodea: 3009
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problema errazak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna
eta autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi errazak proposatu ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik bildutako
zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesiak aztertu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats eman dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta frogen bidez defendatu du bere jarrera
hori.
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta gatazkak konpontzeko trebetasunak badituela
azaldu du.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Gidoi bati jarraikiz, ikerketa eta laborategiko praktika errazak egiten ditu; horretarako, hainbat
teknika aplikatzen ditu, materiala behar bezala erabili, magnitude egokiak neurtu, eta emaitzak
interpretatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko oinarrizko materialaren zerrenda egin du, izan ditzakeen aplikazioak ere jasota.
b) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
c) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitatetan adierazi.
d) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
e) Egin behar duen teknika esperimental bakoitzean, kontuan izan ditu higiene- eta segurtasunbaldintzak.
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f) Lan esperimentalean segurtasunaren oinarrizko arauak onartu eta bete ditu, eta erabili dituen
tresnak eta materiala zaindu ditu.
g) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
h) Hipotesiak aztertu ditu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
i) Metodo eta prozedura esperimental erraz eta askotarikoak planifikatu ditu hipotesia
gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
j) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
k) Antolatu eta interpretatu egin ditu datu esperimentalak, hainbat baliabideren laguntzarekin.
l) Azalpen arrazoituak eman ditu, hipotesia berresteko edo gezurtatzeko asmoz.
m) Ikerketaren emaitzen berri eman du, eta txostenak egin ditu hainbat baliabide eta euskarri
analogiko eta/edo digital baliatuta.
n) Lan zientifikoa antolatu du, ordenari eta zehaztasunari eutsita.
ñ) Informazioa hainbat formatutan bilatu, kontsultatu eta erabili du.
o) Egoki erabili du hiztegi zientifikoa.
3.- Materiak naturan izaten dituen forma guztiak aintzat hartuta, materiaren funtsezko
propietateak identifikatzen eta deskribatzen ditu, magnitude fisikoak eta oinarrizko unitateak sistema
metriko hamartarrean erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren propietateak deskribatu ditu.
b) Luzeraren, masaren eta edukieraren unitate-aldaketak egin ditu.
c) Bolumenaren eta edukieraren unitateen arteko baliokidetasuna identifikatu du.
d) Eguneroko egoeretan neurketak egin ditu, eta notazio zientifikoaren bitartez adierazi du
emaitza, Nazioarteko Sistemako unitateetan.
e) Materiaren propietate orokorrak eta propietate bereziak bereizi ditu, eta propietate berezien
bitartez substantziak identifikatu ditu.
f) Materiak izan ditzakeen agregazio-egoerak identifikatu ditu.
g) Materiaren egoera-aldaketak identifikatu eta izendatu ditu.
h) Eredu zinetiko-molekularra erabili du egoera-aldaketak azaltzeko.
i) Substantzia baten agregazio-egoerak zeintzuk diren bereizi du, fusio- eta irakite-tenperatura
jakinda.
j) Irakitearen eta lurrunketaren arteko aldeak zehaztu ditu, adibide errazen bitartez.
4.- Nahaste sinpleen osagaiak bereizteko metodo egokiena erabiltzen du, nahastearen oinarrian
dagoen prozesu fisiko edo kimikoarekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adibide errazen bitartez, sistema material homogeneoak eta heterogeneoak identifikatu ditu.
b) Substantzia puruak eta nahasteak zer diren identifikatu eta deskribatu du.
c) Substantzia puruen eta nahasteen arteko desberdintasun nagusiak zeintzuk diren adierazi du.
d) Prozesu fisikoak eta kimikoak bereizi ditu.
e) Substantzien zerrenda batetik, nahasteak, substantzia sinpleak eta konposatuak hautatu ditu.
f) Nahasteak bereizteko metodo errazak aplikatu ditu modu praktikoan.
g) Lanbideekin lotura duten materialen oinarrizko ezaugarri orokorrak deskribatu ditu, IKTak
erabilita.
h) Talde-lanaren aldeko jarrera agertu du.
5.- Ohartzen da energia dagoela prozesu naturaletan, eta bizitza errealeko fenomeno errazak
deskribatzen ditu.

2016/3546 (1178/578)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketak egiteko ahalmenarekin lotu du energiaren kontzeptua.
b) Energiaren esku-hartze agerikoa duten eguneroko bizitzako egoerak identifikatu ditu.
c) Organismoari eta bizitzari eustearekin lotutako prozesuen artetik, energiak egiteko
garrantzitsua betetzen duen prozesuak deskribatu ditu.
d) Energia magnitudetzat definitu du, eta badaki energia neurtzeko zer unitate erabiltzen diren.
e) Energiaren unitate-aldaketak aplikatu ditu.
f) Beroa eta tenperatura bereizi ditu.
g) Eguneroko fenomenoetan agerian geratzen diren energia motak identifikatu ditu.
h) Energiaren kontserbazioa azaldu du, hainbat sistematan.
i) Askotariko energia-iturriak azaldu ditu.
j) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen taldeak finkatu ditu.
k) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen abantailak eta eragozpenak (lortzeko modua,
garraioa, erabilera) azaldu ditu, IKTak erabilita.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko energia-iturriak zeintzuk diren aztertu du, eta lanbide-profilarekin
lotura dutenak aipatu ditu.
6.- Osasuna eta gaixotasuna bereizten ditu, eta osasunarekin lotutako arrisku-egoerak
identifikatzen; horretarako, giza gorputzari buruzko jakintza baliatzen du, eta gure bizimoduaren
ohiturak gaixotasun ohikoenekin lotzen, gaixotasun horien aurkako oinarrizko defentsa-printzipioak
aipatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsonentzako osasun- eta gaixotasun-egoerak identifikatu ditu.
b) Herritarren gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso ohikoenak identifikatu eta sailkatu ditu, eta
gaixotasun horien kausak, agente eragileak, prebentzioa eta tratamenduak aipatu ditu.
c) Immunitate-sistemaren oinarrizko funtzionamendua azaldu du, eta txertatzea gaixotasunen
prebentziorako ekarpen biomedikoa dela balioetsi du.
d) Aintzat hartu du txertatze-kanpainak garrantzitsuak direla gaixotasun infekziosoen
prebentzioan.
e) Zer organo mota ematen diren deskribatu du, baita transplanteetan izaten diren arazoak ere.
f) Higiene pertsonaleko, zaintzako eta atseden hartzeko oinarrizko ohiturak egokiak direla onartu
eta justifikatu du.
g) Dagokion lanbide-ingurune hurbilenekoarekin lotutako osasunarekiko arrisku-egoerak
identifikatu ditu.
h) Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren oinarrizko funtzionamendua nolakoa den eta zer
aukerak eskaintzen dituen ikertu du Internet bidez.
7.- Jabetzen da garrantzitsua dela prebentzio-ohiturak eta bizimodu osasungarriko ohiturak
hartzea, nutrizioan inplikatuta dauden gailu eta sistemei dagokienez; oinarrizko egitura anatomikoak
dagozkien funtzioekin lotzen ditu, eta eremu pertsonaleko eta sozialeko egoera praktikoak ikertzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta gailuen oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu
ditu grafiko eta eskema analogiko eta digitaletan.
b) Nutrizio-sistemen eta -gailuen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
ohikoenak identifikatu ditu.
d) Ikasgelan, laborategian eta Interneten ikerketak egin ditu elikagaietan dauden mantenugaiei
buruz eta elikadura orekatu eta osasungarria izateak duen garrantziari buruz.
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e) Bere jakintza aplikatu du, dieta pertsonalak egiteko, eta ongizatea lortzearekin eta nutrizioohitura osasungarriak hartzearekin lotutako ondorioak atera ditu.
8.- Badaki zeinen garrantzitsua den ohitura eta bizimodu osasungarriak izatea gizakien harreman
eta ugalketako prozesuei begira, eta, horretarako, giza anatomiaren eta funtzionamenduaren
oinarrizko alderdiak zeintzuk diren ikasteaz gain, egoera praktikoak aztertzen ditu, ingurune hurbilean
kokatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza ugalketa- eta nerbio-sistemaren oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu ditu grafiko eta
eskema analogiko eta digitaletan.
b) Erlazio- eta ugalketa-sistemen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Substantzia adiktiboek eta, bereziki, nerabezaroan arrisku handienekoak direnek (tabakoa,
alkohola, kanabisa...) gorputzean eragiten dituzten efektu nagusiak zeintzuk diren ikertu du
laborategian, ikasgelan eta Internet bidez; jabetu da zeintzuk diren osasun-arriskua dakarten egoerak
eta jokabideak, eta konturatu da substantzia horiek kontsumitzea arriskutsua dela.
d) Higienezko eta sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitzeko ohiturak identifikatu ditu, eta
norberaren ongizatea zein osasun kolektiboa sustatzeko ondorioak atera ditu.
e) Metodo antikontzeptiboak alderatu ditu, eta aintzat hartu du zeinen garrantzitsuak diren sexutransmisioko gaixotasunen prebentzioan.
f) Norberaren eta ingurukoen sexualitatea onartu du, eta sexu-nortasun guztiak errespetatu.
g) Lagundutako ugalketa-tekniken eta in vitro ernalketaren bitartez gizarteari eragindako onurak
argudiatu ditu.
9.- Hainbat zenbaki mota dituzten askotariko problemak ebazten ditu, eta, kalkulatzeko modu
egokiena aplikatzeaz gain, emaitza testuingurura egokitzen ote den balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili dituen zenbaki motak identifikatu ditu.
b) Kalkuluak ongi egin ditu, buruz edo algoritmo bidez, arkatzez eta kalkulagailua (fisikoa edo
informatikoa) erabilita.
c) Berretzaile natural eta osoa duten berreturak egin ditu, eta dagozkion propietateak erabili ditu.
d) Notazio zientifikoa erabili du, eta zenbaki oso handi edo oso txikiekin kalkuluak egin ditu.
e) Zenbakizko zuzenaren gainean irudikatu ditu zenbaki errealak.
f) Proportzioa adierazpen matematikotzat identifikatu du.
g) Magnitudeak alderatu ditu, eta haien proportzionaltasun mota ezarri du.
h) Hiruko erregela erabili du problemak ebazteko.
i) Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalak identifikatu ditu.
j) Interes bakuna eta konposatua aplikatu du eguneroko jardueretan.
k) Eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat problema ebatzi ditu.
l) Proportzionaltasun-problemak ebatzi ditu.
10.- Neurriei buruzko problemak ebatzi, dagozkion jakintzak baliatu eta lortutako emaitzak
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Neurketak egin ditu zuzenean.
b) Sistema metriko hamartarraren oinarrizko unitateak eta unitate eratorriak ezagutu eta erabili
c) Angeluak neurtzeari buruzko problema geometrikoak ebatzi ditu.
d) Denbora neurtzeari buruzko problemak ebatzi ditu.
e) Zeharkako metodoen bidez neurtzeko problemak ebatzi ditu.
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f) Pitagorasen Teorema aplikatu du hainbat testuingurutan.
g) Irudi lauen azalera kalkulatu du, irudi horiek beste irudi sinpleago batzuetan deskonposatuta.
h) Gorputz sinpleen bolumenak kalkulatu ditu.
11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, adierazpen aljebraiko errazak erabiltzen ditu,
ebazpen-metodo egokienak aplikatu eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak.
b) Adierazpen aljebraiko errazak sinplifikatu ditu.
c) Lehen mailako ekuazio errazak ebatzi ditu.
d) Problemak ebatzi ditu hizkuntza aljebraikoaren bidez.
e) Emaitzak problemaren testuinguruan interpretatu ditu; prozesua azaldu du, eta koherentea ote
den balioetsi.
f) Software egokia baliatu du, kalkulu aljebraikoak egin ditu eta ekuazio errazak ebatzi ditu.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: Antolaketa. Materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko material errazak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko eta txostenak aurkezteko estrategia, jarraibide eta
irizpideak.
3.- Materiaren formak:
Materia. Materiaren ezaugarri orokorrak. Masa eta bolumena.
Gorputz baten masa eta bolumena neurtzea. Masaren eta edukieraren unitateak. Luzeraunitateak. Nazioarteko Unitate Sistema.
Materiaren ezaugarri bereziak.
Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Materiaren egoera-aldaketak.
Materiaren izaera korpuskularra. Eredu zinetiko-molekularra.
4.- Substantziak bereiztea
Sistema material homogeneoak eta heterogeneoak.
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Sistema bereziki interesgarriak: uretako disoluzioak.
Substantziak bereizteko oinarrizko teknikak.
Substantzia puruen eta nahasketen arteko aldea.
Substantzia puruen sailkapena. Substantzia sinpleak eta konposatuak.
Lanbide-profilari lotutako materialak.
5.- Energia prozesu naturaletan
Energiaren adierazpenak naturan.
Energia eguneroko bizitzan.
Energia, beroa eta tenperatura. Unitateak.
Energia motak.
Energiaren transformazioa eta kontserbazioa.
Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak.
Energiaren erabilera eta kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan: lanbide-profilarekiko lotura.
6.- Osasuna eta gaixotasuna
Osasuna eta gaixotasuna. Osasunaren alorreko faktore determinatzaileak. Gaixotasun
infekziosoak eta ez-infekziosoak.
Higienea eta gaixotasunen prebentzioa. Norberaren baitan eta laneko eremuetan ohitura
osasungarriak izatea zeinen garrantzitsua den balioestea.
Sistema immunitarioa. Txertoak. Zelulak, odola eta organoak transplantatzea eta ematea.
Norberaren eta besteren gorputza onartzea, mugak muga eta aukerak aukera.
Osakidetza Euskal Osasun Sistemari buruzko oinarriko ideiak.
7.- Giza nutrizioa
Nutrizio-prozesuan inplikatutako sistema eta gailuen oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren
ikuspegi orokorra.
Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
nagusiak.
Elikagaiak eta mantenugaiak. Dieta orekatua. Elikadura-portaeraren arazoak. Nutrizioarekin
lotutako higienea, prebentzioa eta bizimodu osasungarriak.
8.- Giza erlazioa eta ugalketa
Nerbio-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Drogak eta substantzia adiktiboak. Eragiten dituzten efektu nagusiak eta arazoak. Prebentzioa eta
eragina gizarte-ingurunean.
Giza ugalketa-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Osasuna eta higiene sexuala. Metodo antikontzeptiboak. Sexu-transmisiozko gaixotasunak.
Prebentzioa.
Giza sexu-erantzuna: afektibitatea, sentsibilitatea eta komunikazioa. Sexualitatearen eta
ugalketaren arteko aldea.
9.- Eragiketak zenbakiekin
Zenbaki motak ezagutzea eta bereiztea. Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea.
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketarako ohiko algoritmoak erabiltzea.
Eragiketen eta parentesiak erabiltzeko arauen hierarkia eta propietateak, zenbaki oso, hamartar
eta zatiki errazekin eginiko kalkulu idatzietan.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko,
tresna horiek erabiltzea komeni ote den erabakita, egin beharreko kalkuluen konplexutasunaren eta
emaitzetan behar den zehaztasun-mailaren arabera.
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Problemak ebaztea, zenbaki oso, hamartar eta zatikiekin eragiketak egin behar direla.
Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalen egoera errealak
identifikatzea. Proportzionaltasunarekin lotutako arazoak.
Ehunekoak. Ehunekoen problemak.
10.- Neurria
Magnitudeak neurtzea. Neurri-unitateak. Neurtzeko tresnak.
Sistema metriko hamartarra (SMH)
Angeluak neurtzea.
Denbora neurtzea.
Gutxi gorabeherako neurriak. Neurrien estimazioa.
Errore-marjina.
Zeharkako neurketak. Pitagorasen teorema.
Figuren azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak.
11.- Hizkuntza aljebraikoa
Ahozko hizkuntzako egoerak hizkuntza aljebraikora eramatea.
Adierazpen aljebraiko errazak dituzten eragiketak.
Ezezagun bat duten lehen mailako ekuazioak ebaztea.
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen bidez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea I.
Kodea: 3011
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa interpretatzen du, baita paisaia
naturalarekin zer nolako lotura izan zuten ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen giza taldeek eta lehen gizarteek paisaia naturalean izandako eragina identifikatu du.
b) Historiaurreko giza taldeen kokapena, joan-etorriak eta ingurunerako egokitzapena azaldu ditu.
c) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa balioetsi du, baita paisaia
naturalekin zer nolako lotura izan zuten ere.
d) Antzinaroko gizarte garrantzitsuenetako zenbaiten oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteek Iberiar Penintsulan utzitako aztarna materialak
identifikatu ditu.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa osatzen duten elementuak aintzat hartu eta
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinaroko lehen zibilizazioek mendebaldeko zibilizazioari egindako ekarpen
garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
b) Lehen zibilizazio hiritarren bereizgarri garrantzitsuenak identifikatu ditu.
c) Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak balioetsi eta errespetatu ditu.
d) Geure kultura- eta natura-ondarearen aberastasuna eta aniztasuna balioetsi, errespetatu eta
gozatu du.
e) Ikasi du zer egin hura kontserbatzeko eta hobetzeko.
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3.- Lehen industria-eraldaketak gertatu arteko Europako espazioa eratzeko prozesua
interpretatzen du, eta prozesu horren ezaugarri garrantzitsuenak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinako mundutik Erdi Aroko mundura igarotzeko prozesua aztertu du, baita Europako
espazioaren bilakaera ere.
b) Amerikan inperio kolonialak eratzeak kultura autoktonoetan eta europarrean izan zituen
ondorioak balioetsi ditu.
c) Aro Modernoko monarkia absolutuaren eredu politikoa eta gizarte-eredua identifikatu ditu.
d) Aztergai dugun aldian Europako biztanlerian izandako eraldaketen oinarrizko adierazle
demografikoak aztertu ditu.
e) Arte-estilo nagusietako artelanak identifikatu ditu.
f) Tituluaren profilari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du.
4.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan baliatu ditu, ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak
eta oinarrizko hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo komunikabideetako ahozko testuen egitura aztertu du, eta haien ezaugarri
nagusiak identifikatu ditu.
b) Entzute aktiboa egin du, eta ahozko mezu baten zentzu orokorra eta eduki espezifikoak
identifikatu ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
6.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita
hautatutako testu laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egunero erabiltzen diren idatzizko testuen egitura aztertu du.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatu ditu, eta ateratako
ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
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e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Idatzizko testuak lantzeko jarraibide sistematikoak bete ditu; erabilera diskriminatzaileak
saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
g) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta testuinguruari egokitutako hiztegia erabili.
h) Testuak idazteko garaian gramatikaren eta ortografiaren arau nagusiak aplikatu ditu, testuak
zuzenak eta zehatzak izan daitezen.
i) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
7.- Literatura-testu adierazgarriak irakurtzen ditu, eta norberaren gustua eta irakurtzeko ohitura
eraikitzeko irizpide estetikoak sortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez.
b) Literatura-lanei buruzko informazioa biltzeko tresnak baliatu ditu.
c) Literatura-lan batetik modu positiboan eta negatiboan balioetsitako alderdiei buruzko iritzi
pertsonal arrazoituak adierazi ditu.
d) Obraren edukia bere bizipenekin erlazionatu du.
e) Literatura-testuak ulertzeko estrategiak aplikatu ditu, betiere literaturaren oinarrizko arrazoiak
eta gaiak aintzat hartuta.
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta oinarrizko
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, zentzu orokorra eta ideia nagusiak identifikatu ditu, eta proposatutako
lanerako behar duen informazioa hautatu du.
b) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
c) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko oinarrizko estrategiak erabili ditu.
d) Hiztegi, esamolde eta esaldi errazak eta ohikoak erabili ditu, oinarrizko lokailuen bidez lotuta,
komunikazio-truke laburretan ongi moldatzeko moduan.
e) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu gai
ezagunei buruz, aurrez gidoia finkatu ondoren.
f) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
g) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
h) Behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako oinarrizko arauak (kortesia-legeak, erregistroa,
hitzik gabeko hizkuntza edo bestelakoak) komunikazio-trukeetan.
9.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta, gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
b) Testuaren funtsezko ideiak eta komunikazio-asmoa identifikatu ditu.
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c) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur eta errazak sortu ditu, ongi egituratuta eta autonomia nahikoaz.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu gelan landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabili ditu
informazioa bilatzeko, idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta
lankidetzan jarduteko.
j) Interesa adierazi du Ingelesa ikasteko eta komunikaziorako erabiltzeko.
k) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko, eleaniztun izatea zeinen
garrantzitsua den onartu du.
l) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Historiaurreko gizarteak eta haien natura-ingurunea
Paisaia naturalaren oinarrizko osagaiak eta faktoreak: klima, erliebea, hidrografia eta landaretza
naturala.
Historiaurreko taldeen ezaugarri orokorrak: nomadismotik sedentarismora.
Antzinaroko gizarte hiritarren oinarrizko ezaugarriak.
Grezia eta Erroma Iberiar Penintsulara iritsi eta bertan egon zirela adierazten duten adibideak.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa
Geure ondare historiko-artistikoaren eta naturalaren aberastasuna eta aniztasuna.
Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak.
Garai eta kultura desberdinetako zenbait arte-lanen oinarrizko analisiak egiteko jarraibideak.
3.- Europako espazioa eratzeko prozesua Erdi Aroan eta Aro Modernoan
Europaren bereizgarri nagusiak Erdi Arloan eta Aro Modernoan:
Erdi Aroko Europaren ezaugarri orokorrak.
Monarkia Absolutuetako Europaren ezaugarri orokorrak.
Amerika konkistatu eta kolonizatzearen alderdi garrantzitsuenak.
Biztanleria:
- Oinarrizko adierazle demografikoak.
- Zenbait erregimen demografikoren oinarrizko ezaugarriak.
- Biztanleria-grafikoak.
- Europako bilakaera demografikoaren ezaugarri garrantzitsuenak.
4.- Gizarte-zientziak interpretatzeko oinarrizko prozedurak
Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak: idatzizko eta ahozko testuen ulermena,
berariazko hiztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz behar bezala adieraztea eta abar.
Denbora eta espazioa kokatzeko tresna errazak.
5.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Ahozko komunikazioaren hizkuntzaz kanpoko elementuak.
- Hizkuntzaren ahozko erabilera informal eta formalak.
- Komunikazio-testuinguruari egokitzea.
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- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Gaur egungo gertakariei buruzko ahozko azalpen errazak.
- Ahozko aurkezpen errazak.
- Ikus-entzunezko bitartekoak eta IKTak erabiltzea lagungarri.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Arau soziokomunikatiboak.
6.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Idatzizko testuak. Testu motak. Eguneroko bizitzari eta lanbideari dagozkien testuen ezaugarriak.
Irakurketa-estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testu-lokailu nagusiak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
Hainbat hiztegi erabiltzeko jarraibideak.
7.- Literatura-testuak irakurtzea
Literatura-pasarteak irakurtzeko jarraibideak.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura-generoen oinarrizko ezaugarriak estiloari eta gaiari dagokienez:
Narratiba.
Poesia.
Antzerkia.
8.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea.
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Atzerriko hizkuntzan ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa.
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak, bestelakoak.
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu laburrak ulertzea, hainbat euskarritan.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategien erabilera gidatua: aurrea hartzea, egiaztapena,
laguntza bisuala, bestelakoak.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesu gidatua: plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea eta
berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzeko prozesu gidatua, hainbat euskarritan.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
9.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
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- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea: aurrerapena,
egiaztapena, dedukzioa, zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, atzerriko
hizkuntzan idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen oinarrizko hizkuntzaelementuen erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta gidatua egitea: maiz agertzen den lexikoa,
egitura eta esamolde arruntak...
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero gehiago erabiltzea informazioa bilatzeko,
idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak II.
Kodeak: 3019
Kurtsoa: 2
Iraupena: 144 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problemak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna eta
autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesi guztiak aztertu ditu, eta azalpen arrazoituak eman ditu hipotesiak berresteko edo
gezurtatzeko asmoz.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats egin dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta argudio eta frogen bidez defendatu du
jarrera hori .
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta erakutsi du badituela gatazkak konpontzeko
trebetasunak.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
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i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Ikerketak eta laborategiko praktikak egiten ditu; horretarako, metodologia zientifikoa aplikatu,
materiala behar bezala erabili, gauzatzeko modua balioetsi eta emaitzak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
b) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitateetan adierazi.
c) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
d) Lan esperimentalean segurtasunaren eta higienearen oinarrizko arauak onartu eta bete ditu,
eta erabili dituen tresnak eta materiala zaindu ditu.
e) Prozedura esperimental errazak planifikatu ditu hipotesia gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
f) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
g) Datu esperimentalak antolatu eta interpretatu egin ditu, hainbat baliabideren laguntzarekin.
h) Entseguen txostenak egin ditu, eta zer prozedura jarraitu duen, zer emaitza lortu duen eta
azkenean zer ondorio atera dituen adierazi du txosten horietan.
i) Hiztegi zientifikoa egoki erabili du laborategiko txostenetan.
3.- Prozesu biologikoetan eta industrian gertatzen diren erreakzio kimikoak zeintzuk diren
bereizten du; eguneroko bizitzan duten garrantzia argudiatzen du, eta gertatzen diren aldaketak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizi ditu, eguneroko bizitzako ekintzetan, substantzia berriak
sortu ote diren arabera.
b) Erreakzio kimiko errazetan erreaktiboak eta produktuak identifikatu ditu.
c) Eguneroko bizitzako, naturako eta industriako erreakzio kimiko garrantzitsuenak identifikatu
ditu.
d) Endotermiko eta exotermikoetan sailkatu ditu erreakzio kimikoak.
e) Hainbat erreakzio kimiko tipo bereizi ditu, hala nola errekuntza, oxidazioa, deskonposizioa,
neutralizazioa eta sintesia.
f) Erreakzio kimiko errazen osagaiak eta prozesua identifikatu ditu laborategian saiakuntzak
eginda.
g) Txostenak egin ditu formatu digitalean, lanbide-profilarekin lotura duten industriei buruz, eta
industria horietan gertatzen diren prozesuak deskribatu ditu sinpleki.
4.- Elkarrekin lotzen ditu ohiko egoeretan sortzen diren indarrak eta indar horiek eragiten dituzten
efektuak, aintzat hartuta objektuen mugimenduan edo pausagunean lagungarri ote diren eta zer
magnitudek parte hartzen duten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eguneroko mugimenduak bereizi ditu, ibilbidearen eta bizkortasunaren arabera.
b) Egindako distantzia, abiadura eta denbora elkarren artean lotu ditu, eta magnitude horiek
Nazioarteko Sistemaren unitateetan adierazi ditu.
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c) Mugimendu zuzen uniformea zehazten duten parametroak adierazpen grafikoen eta ekuazio
matematikoen bitartez lotu ditu.
d) Abiaduren kalkulu errazak egin ditu mugimendu uniformeetan.
e) Eguneroko bizitzako egoeretan esku hartzen duten indarrak identifikatu ditu, eta eragiten
dituzten efektuekin lotu ditu.
f) Egoera zehatzetan, indar baten eta indar horrek gorputz baten mugimendu-egoeraren
deformazioan edo aldaketan izaten duen efektuaren arteko lotura ezarri du.
g) Makina sinpleen baliagarritasuna onartu du; haien funtzionamendua interpretatu du, eta makina
horien efektuei dagozkien kalkulu errazak egin ditu.
h) Eguneroko bizitzako egoeretan marruskadura-indarren efektuak zeintzuk diren aztertu du.
i) Gorputzen pisua interpretatu du, eta badaki pisu horren erantzule grabitate-indarra dela.
j) Newton-en legeak eguneroko bizimoduko egoeretan aplikatu ditu.
5.- Energia elektrikoaren ekoizpenari, garraioari eta erabilerari dagozkion oinarrizko alderdiak
identifikatzen ditu, baita haren kontsumoan esku hartzen duten faktoreak ere; horretarako, gertatzen
diren aldaketak eta magnitude nahiz balio bereizgarriak deskribatzen ditu, eta elektrizitateak
zientziaren eta teknologiaren garapenean eta jendearen bizi-baldintzetan duen eragina balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren izaera elektrikoa azaldu du fenomeno elektrostatikoak agerian jartzen dituzten
eguneroko egoeretan.
b) Azaldu du eroale baten bitartez mugimenduan dauden kargak direla korronte elektrikoa, eta
magnitude garrantzitsuenen esanahia interpretatu du.
c) Zirkuitu elektriko sinpleak eta haien elementuak identifikatu eta irudikatu ditu, eta haien
oinarrizko funtzioak deskribatu.
d) Eguneroko bizimoduan elektrizitatea kontsumitzean aintzat hartu beharreko oinarrizko
magnitude fisikoak identifikatu eta maneiatu ditu.
e) Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena aztertu ditu, eta haiek hobetzeko ildoak
ezarri ditu.
f) Energia elektrikoa sortzen denetik erabiltzailearengana iristen den arteko etapen oinarrizko
deskribapena egin du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektrikoei buruzko informazioa bildu du, eta mota
bakoitzaren alde onak eta alde txarrak aztertu ditu.
h) Energia nuklearra erabiltzearen alderdi positiboak eta negatiboak aztertu ditu. Isuri eta
hondakin nuklearrak.
i) Elektrizitateak zientziaren eta teknologiaren garapenari eta bizi-baldintzak hobetzeari zer
ekarpen egiten dizkien onartu du, baita zer arrisku dituen ere.
6.- Kutsatzaile atmosferiko garrantzitsuenak kategorizatzen ditu, eta haien jatorriak identifikatzen
ditu; halaber, eragiten dituzten efektuekin lotzen ditu, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Atmosferak izaki bizidunak babesteko betetzen duen eginkizuna justifikatzen duten arrazoiak
identifikatu ditu, eta argudio errazekin justifikatu ditu.
b) Kutsadura atmosferikoaren fenomenoak zeintzuk diren aztertu du, baita zein diren fenomeno
horien eragile garrantzitsuenak ere.
c) Euri azidoaren fenomenoari buruz ikertu du, fenomenoaren berehalako eta etorkizuneko
ondorioak zeintzuk diren ere ikasi du, nola saihets daitekeen kontuan izanik.
d) Berotegi-efektua bizia garatzeko zein garrantzitsua den deskribatu du, eta berotze globalaren
arazoa, arazoa zer arrazoik eragiten duten eta arazoa gutxitzeko neurriak azaldu ditu.
e) Ozono-geruzaren garrantzia deskribatu du, eta era errazean azaldu ditu arian-arian geruza hori
suntsitzearen ondoriozko arazoak.
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7.- Uraren kutsatzaileak identifikatzen ditu, kutsatzaile horiek ingurumenean duten efektua
bakoitzaren arazketa-tratamenduarekin lotzen du, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planetan bizia izateko eta bizirauteko urak betetzen duen eginkizuna onartu eta balioetsi du.
b) Lurrean, oro har, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, baliabide hidrikoak nola banatzen
diren azaltzen duten diagramak eta eskemak interpretatu ditu, baita baliabide horiek biziarengan eta
gizakiongan duten eragina azaldu ere.
c) Ur geza modu jasangarrian kudeatzeak zer esan nahi duen azaldu du, eta kudeaketa horretan
lagunduko duten neurriak zerrendatu ditu.
d) Akuiferoak kutsatzeak izaki bizidunen populazioengan duen efektu kaltegarria identifikatu du.
e) Laborategian, hainbat jatorritako ur-laginen kutsatzaile posibleak identifikatu ditu.
f) Uraren kutsadurak eta ura arduragabe erabiltzaileak eragiten dituzten efektuak aztertu ditu.
8.- Lurreko gainazalaren erliebeak eta paisaiak eratzeko eta aldatzeko prozesuak sailkatzen ditu,
eta eragile geologikoen eta gizakion ekintzarekin lotzen ditu, prozesu horiek baldintzatzen dituen
aldetik; halaber, baliabide geologikoak eta lurzorua zaintzeko lagungarri diren neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erliebearen modelaketa baldintzatzen duten faktoreak (klima, arroka-materialen ezaugarriak...)
modelaketaren ondorio diren paisaia motekin lotu ditu.
b) Meteorizazioko, higadurako, garraioko eta sedimentazioko prozesuak bereizi ditu.
c) Kanpoko eragile geologiko garrantzitsuenak bereizi ditu, eta erliebea eratzeko prozesuekin zer
nolako lotura duten adierazi du.
d) Elkarrekin lotu ditu eragile geologiko nagusien ekintza eta paisaian eragiten dituzten zenbait
forma.
e) Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan eta
aldaketan zer garrantzi duten aztertu du.
f) Lurzorua kutsatzen duten faktore eta arrazoi nagusiak identifikatu ditu, eta lurzoruaren
kontserbazioa eta baliabide geologikoak egoki kudeatzea garrantzitsuak direla onartu du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko eta ingurune hurbileneko paisaia bereizgarriei buruzko ikerketa
egin du, eta paisaia horren modelatzea baldintzatu duten giza faktoreetako zenbait identifikatu ditu.
9.- Ingurumen-orekari laguntzen dio; horretarako, ingurumen-arazo nagusien arrazoiei eta
ondorioei buruzko argudioak ematen ditu, betiere garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, eta
ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko ekintzak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ingurumen-arazo garrantzitsuenak sailkatu ditu, dela oro har, dela Euskal Autonomia
Erkidegoan: baliabideak ahitzea eta gehiegi ustiatzea, kutsadura areagotzea, biodibertsitatea galtzea,
klima aldatzea, desertifikazioa, hondakinak, eta beste.
b) Ingurumen-arazo nagusiak arazo horiek eragiten dituzten arrazoiekin lotu ditu, eta arazoen
ondorioak ere zehaztu ditu.
c) Baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatu behar direla argudiatu du.
d) Birziklatzearen eta baliabide materialak berrerabiltzailearen alde onak eta alde txarrak aztertu
ditu.
e) Energia-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea ingurumenarentzat zein garrantzitsua den
azaldu du.
f) Bere aztarna ekologikoa kalkulatu du, eta adierazi du baliabide naturalen kontsumoa
desorekatua eta gehiegizkoa dela.
g) Ingurumenaren narriadura geldiarazteko konpromiso eta ekintza pertsonalen zerrenda egin du.

2016/3546 (1178/591)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

h) Ikastetxean ingurumena hobetzeko jardueretan parte hartu du.
i) Euskal Autonomia Erkidegoan garapen jasangarriarekin lotuta egiten diren ingurumenestrategietako zenbait identifikatu ditu.
10.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, ekuazioak eta ekuazio-sistemak ebazteko
metodoak aplikatzen ditu, eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adierazpen aljebraiko errazak egin eta sinplifikatu ditu.
b) Zenbakizko balioak atera ditu adierazpen aljebraiko batetik.
c) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak, eta ezezagunak
identifikatu ditu.
d) Lehen eta bigarren mailako ekuazio errazak ebatzi ditu, modu aljebraikoan eta grafikoki.
e) Problema bat ebazteko ekuazio egokiak proposatu ditu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak eta beste jakintza-arlo batzuetakoak ebatzi ditu, ekuazioen
eta sistemen bitartez.
g) Balioetsi du hizkuntza aljebraikoa bizitza errealaren egoerak irudikatzeko zehatza, sinplea eta
erabilgarria dela.
11.- Testuinguru errealetan agertzen diren irudi geometrikoak zuzenean eta zeharka neurtzen
ditu, eta horretarako behar dituen tresna, formula eta teknikak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi eta gorputz geometrikoen angeluak, luzerak, azalerak eta bolumenak neurtzeko tresna
egokiak erabili ditu.
b) Hainbat estrategia erabili ditu (antzekotasunak eta irudi sinpleagoetan deskonposatzea,
besteak beste), mundu fisikoan zeharkako neurriak zenbatesteko eta kalkulatzeko.
c) Perimetroak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak erabili ditu, eta unitate egokiak
esleitu dizkie.
d) Antzeko irudiak identifikatu ditu, eta proportzionaltasun-harremanak ezarri ditu.
e) Thalesen teorema aplikatu, eta triangeluen antzekotasuna erabili du, problema geometrikoak
ebazteko.
f) Taldean lan egin du neurriak lortzeko.
g) IKTak erabili ditu, hainbat irudi eta gorputz irudikatzeko.
12.- Taula, grafiko, adierazpen aljebraiko edo enuntziatu baten bidez emandako erlazio funtzional
sinpleak interpretatzen ditu; balioak lortzen ditu haietatik, eta aztertutako fenomenoari buruzko
ondorioak ateratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

du.

a) Egoera bakoitzean esku hartzen duten aldagaiak identifikatu ditu.
b) Aldagaien arteko mendekotasuna aztertu du, eta harreman posibleak bilatu.
c) Aztergai diren grafiko eta taulen irakurketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin du.
d) Magnitudeen arteko mendekotasun linealeko eta koadratikoko harremanak identifikatu ditu.
e) Funtzio linealak grafikoki irudikatu ditu.
f) Funtzio koadratikoak grafikoki irudikatu ditu.
g) Funtzio esponentziala grafikoki irudikatu du.
h) Benetako egoerekin lotutako funtzio motak irudikatzen dituzten grafikoetatik informazioa atera
i) Baliabide teknologikoak erabili ditu grafikoak irudikatzeko.
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13.- Estatistika-populazio baten inguruko datu eta grafikoak jaso, antolatu eta irudikatzen ditu,
metodo eta tresna teknologiko egokiak erabilita eta alderdi nabarmenenak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Populazio baten estatistika-datuak jaso, antolatu eta irudikatu ditu estatistika-tauletan.
b) Maiztasun absolutuak eta erlatiboak kalkulatu ditu.
c) Aztertutako egoerari gehien egokitzen zaizkion estatistika-grafikoak egin ditu.
d) Datu-banaketa baten batez bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu eta behar bezala
interpretatu ditu.
e) Kalkulagailua edo software egokia erabili du, parametroak kalkulatzeko eta estatistika-grafikoak
sortzeko.
f) Aztertutako datu eta grafikoetan oinarrituta zentzuzko ondorioak atera ditu, eta informazio
garrantzitsua komunikatzeko txostenak egin.
14.- Gertaera baten probabilitate-balioari buruzko iragarpenak egiten ditu, aurretik enpirikoki
lortutako informazioan edo kasu sinpleen azterketan oinarrituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hiztegi egokia erabili du probabilitatearekin lotutako egoerak deskribatzeko.
b) Ausazko gertakari baten kasu posibleen kontaketa egin du, taula edo zuhaitz-diagrama errazak
erabilita.
c) Gertakari jakin bat gertatzeko maiztasun erlatiboaren kontzeptua erabili du, eta ehuneko
moduan adierazi.
d) Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak bereizi ditu.
e) Laplaceren araua aplikatu du, eta gertakari baten probabilitatea zehaztu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak ebatzi ditu probabilitate-kalkulu errazak eginez.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: antolaketa, materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko materialak eta oinarrizko tresnak erabiltzeko prozedurak eta jarraibideak.
Mikroskopio optikoa eta digitala eta lupa binokularra erabiltzeko jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Oinarrizko magnitudeak neurtzea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
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Laborategian laneko txostenak egiteko arauak.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko.
3.- Eguneroko erreakzio kimikoak
Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak.
Erreakzio kimikoa. Erreakzio kimikoaren interpretazio makroskopikoa, substantzia bat beste
zenbait substantzia bihurtzeko prozesu den aldetik.
Energia-trukea erreakzio kimikoetan.
Erreakzio kimikoak eguneroko bizitzako eremuetan.
Oinarrizko erreakzio kimikoak.
4.- Indarra eta mugimendua
Mugimendua: erreferentzia-sistemak, ibilbidea, posizioa, egindako bidea.
Mugimenduak sailkatzea beren ibilbidearen arabera.
Abiadura. Unitateak.
Mugimendu zuzen uniformea: ezaugarriak. Interpretazio grafikoa.
Indarraren kontzeptua. Indarra, interakzio baten emaitza.
Indarren efektuak: deformazioa eta mugimendu-egoeraren aldaketa.
Grabitazioa. Gorputzen pisua.
Ohiko egoeretan solido bati aplikatutako indarrak irudikatzea. Ondoriozkoa edo erresultantea.
Lana eta energia. Makina sinpleak.
5.- Energia elektrikoa: oinarrizko zirkuituetako osagaien identifikazioa.
Materia eta elektrizitatea. Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak.
Korronte elektrikoa.
Elektrizitatea, garapen teknologikoa eta bizi-baldintzak.
Elektrizitatearen kontsumoan erabiltzen diren oinarrizko magnitudeak: energia eta potentzia.
Aplikazioak eguneroko bizitzan.
Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena.
Energia elektrikoa ekoizteko sistemak.
Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa. Etapak.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektriko nagusiak.
Zirkuitu elektrikoetako elementuak
Zirkuitu elektrikoetako oinarrizko osagaiak. Oinarrizko magnitude elektrikoak.
6.- Atmosferaren kutsadura
Kutsadura. Kutsatzaile nagusien kategorizazioa.
Kutsadura atmosferikoa; arrazoiak eta ondorioak.
Atmosferarekin lotutako ingurumen-arazo nagusiak:
Euri azidoa.
Berotze globala: berotegi-efektua areagotzea
Ozono-geruza suntsitzea.
7.- Uraren kutsadura
Ura: planetan bizia izateko funtsezko faktorea.
Uraren kutsadura:
Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak.
Hondakin-uren arazketa.
Ura eta osasuna.
Ura modu jasangarrian kudeatzea, baliabide den aldetik.
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8.- Lurzoruaren kutsadura eta paisaia aldatzea
Lurreko paisaia eta erliebea baldintzatzen duten faktoreak.
Kanpoko eragile eta prozesu geologikoak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa.
Eragile geologikoek erliebean eta paisaian egindako ekintzaren emaitzak.
Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan duten
garrantzia.
Lurzoruaren kontserbazioa. Kutsatzaile nagusiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia bereizgarri motak.
9.- Ingurumen-oreka eta garapen jasangarria
Ingurumenaren orekan eta kontserbazioan eragina duten faktoreak.
Giza jarduera eta ingurumena: inpaktu nagusiak.
Baliabide materialak eta energia-baliabideak gehiegi ustiatzearen ondorioak.
Hondakinak eta haien kudeaketa. Birziklatzea.
Kontsumoa eta garapen jasangarria: aztarna ekologikoa.
Garapen jasangarriaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
Onartzea ingurumena zaindu egin behar dela eta ingurumena errespetatzen duten
elkartasunezko jokabideak izan behar direla.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arazo nagusiak eta kudeaketa jasangarriaren neurriak.
10.- Ekuazioak eta sistemak ebaztea eguneroko egoeretan
Adierazpen aljebraikoak. Adierazpen aljebraikoen eraldaketa
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Lehen eta bigarren mailako ekuazioen ebazpen aljebraikoa eta grafikoa.
Ekuazio-sistema linealak.
Ekuazio-sistema lineal eta errazak ebaztea. Ebazteko metodoak.
Problemak ebaztea lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez.
11.- Irudi eta gorputz geometrikoak neurtzea
Elementu geometrikoak: puntuak, zuzenak eta planoak
Poligonoak eta poliedroak: elementuak deskribatzea eta sailkapena egitea.
Triangeluen azterketa. Triangeluen sailkapena.
Antzekotasuna. Triangeluen antzekotasuna. Thalesen teorema.
Zirkunferentzia eta zirkulua: zirkuluaren luzera eta azalera kalkulatzea.
Hainbat gorputz eta irudi aztertzea espazioan: prismak, piramideak, zilindroa, konoa eta esfera.
Hainbat gorputz eta irudiren bolumena aztertzea espazioan.
12.- Funtzio eta grafikoen hizkuntza
Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko erraz baten bitartez deskribatutako fenomenoa
interpretatzea.
Funtzio linealak. Funtzio koadratikoak.
Beste funtzio batzuen azterketa: esponentziala
Grafikoak egin eta interpretatzea software egokia erabilita (kalkulagailu grafikoak edo
ordenagailua).
13.- Estatistikako elementuak
Estatistika deskribatzailearen oinarrizko elementuak: Populazioa, lagina. Aldagai kualitatiboak,
kuantitatiboak.
Taula eta grafiko estatistikoak.
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Zentralizazioaren eta sakabanaketaren neurketak
Kalkulu-orria: datuak antolatzeko, kalkuluak egiteko, grafiko estatistiko egokienak sortzeko eta
egoera berrien simulazioak egiteko tresna.
14.- Probabilitatea kalkulatzea
Ausazko fenomenoak. Ausazko gertakariak. Gertakari baten maiztasuna. Maiztasun erlatiboa.
Probabilitatearen kontzeptua.
Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak.
Lagin-espazioa esperimentu errazetan.
Taula eta zuhaitz-diagrama errazak.
Probabilitateak kalkulatzea Laplaceren arauaren bitartez –esperimentu errazetan– edo
simulazioen bitartez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea II.
Kodea: 3012
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 168 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Badaki zeintzuk diren gaur egungo gizarteen funtsezko ezaugarriak, eta haien antolamendu
sozial, politiko eta ekonomikoaren oinarrizko ezaugarriak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo gizarte-antolamenduaren ezaugarriak ordenatu ditu.
b) Europako espazioa bateratzeko prozesua balioetsi du, bilakaera aztertuta.
c) Egungo harreman ekonomikoen eredu globalizatuaren berri badu.
d) Tituluari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du, eta gertatutako
eraldaketak deskribatu ditu.
e) Informazioa biltzeko tresna errazak landu ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
baliatuta.
f) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
g) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
h) Gaur egungo arte-adierazpenen funtsezko bereizgarriak identifikatu ditu.
2.- Sistema demokratikoaren oinarrizko printzipioak interpretatzen eta balioesten ditu, eta
erakundeak eta funtzionamendua aztertzen ditu. Jabetzen da garrantzitsuak dela bitartekotza eta
gatazkak konpontzea, eredu demokratikoa hedatzeko bidean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jabetu egin da Espainiako eredu demokratikoaren funtsezko bereizgarriez, eta herrialdearen
garapenaren testuinguru historikoa balioetsi du.
b) Ingurune hurbileko harreman pertsonal eta sozialetan diskriminazio ezaren printzipioak duen
inplikazioa balioetsi du.
c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioak onartu ditu, gaur egungo
munduan zer nolako egoera dagoen ikusi du, eta pertsonen eguneroko bizitzan zer nolako eragina
duten balioetsi du.
d) Nazioarteko erakunde garrantzitsuenen funtzionamendu-arauak, erakundeak eta printzipio
gidariak aztertu ditu.
e) Lankidetzako eta iritziak erkatzeko jardueretan erabiltzeko moduko informazioa landu du.
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3.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan erabili ditu ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
4.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboaren teknikak aplikatu ditu hainbat iturritatik jasotako ahozko testuak aztertzean.
b) Jabetu da zein den ahozko interakzioaren komunikatzeko asmoa eta egitura, eta erantzun
posibleak balioetsi ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta testuen ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu,
baita gero eta konplexutasun handiagoko testuak osatzeko estrategiak ere, gero eta autonomia
handiagoz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu moten ezaugarri nagusiak balioetsi eta aztertu ditu, egin nahi duen lanerako mota
egokiena zein den hautatzeko.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak modu sistematikoan aplikatu
ditu, eta ateratako ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Erabilera akademikoko eta profesionaleko idatzizko testuen egitura aztertu du, eta hizkuntzaren
erabilerak eta mailak bereizi ditu.
g) Idatzizko testuak prestatzeko garaian jarraibide sistematizatuak erabili ditu, idatzizko
komunikazioa hobetzeko; erabilera diskriminatzaileak saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
h) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta hiztegi egokia erabili du hizkuntza-arauak eta xede-erabilerak aintzat hartuta.
i) Testuak idaztean gramatikaren eta ortografiaren arau garrantzitsuenak aplikatu ditu, hartara,
azken testua argia, zehatza eta egokia izan dadin formatuari eta komunikazio-testuinguruari
dagokienez.
j) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
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6.- Literatura-testu adierazgarriak interpretatzen ditu; egilearen asmoa zein den konturatzen da,
eta testu horiek beren testuinguru historiko, soziokultural eta literarioarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez, eta dagokion testuinguruan kokatu du.
b) Literatura-lanetan hautemandako alderdiei buruzko iritzi pertsonal arrazoituak eman ditu.
c) Literatura-testuak aztertzeko estrategiak aplikatu ditu, eta gaiez eta zioez ohartu da.
d) Literatura-arloko autore, obra edo aldi bati buruzko informazioa bildu du monografia labur
batean.
7.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategiak eta oinarrizko hizkuntzaarauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, eta igorlearen asmoa eta gaia zeintzuk diren ondorioztatu du.
b) Testuaren ideia orokorra ulertu du, eta bere hitzekin adierazi du.
c) Irudiaren laguntzarekin, ideia garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
d) Entzutearen helbururako garrantzitsuak diren informazio espezifikoak atera ditu.
e) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
f) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko estrategiak erabili ditu.
g) Eremu akademikoarekin, pertsonalarekin eta lanbide-eremuarekin lotutako gaiei buruzko
lexiko, esamolde eta esaldi errazak erabili ditu.
h) Oinarrizko lokailuak erabili ditu ahozko testu laburrak sortzean.
i) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu lanbideeremuko gai ezagunei buruz.
j) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
k) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
l) Komunikazio-trukeetan, behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako arauak (kortesialegeak, erregistroa, hitzik gabeko hizkuntza, bestelakoak).
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testuaren oinarrizko komunikazio-asmoa identifikatu du.
b) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
c) Informazio espezifikoa eta garrantzitsua lokalizatu eta hautatu du.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak sortu ditu.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu eremu pertsonalarekin, akademikoarekin eta lanbide-eremuarekin loturik gelan
landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
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j) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
k) Ingelesa komunikatzeko erabili nahi duela eta ikasi nahi duela adierazi du.
l) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko eleaniztun izateak duen
garrantzia onartu du.
m) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Gizarte garaikideak
Gizarte demokratikoak.
Sistema demokratikoen eraketa.
Nazioarteko harremanak.
Egungo mundu globalizatua.
Lankidetza-politikak.
Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako egungo harreman-esparruan.
Europaren eraketa.
Europar Batasuna, oinarrizko erakundeak eta funtzionamendua.
Egitura ekonomikoa:
- Globalizazio ekonomikoa eta garapen jasangarria. Elkarrekiko mendetasuna eta globalizazioa.
- Industriaren deslokalizazioa eta merkataritza-modu berriak.
- Bertako ekoizpen-sektorearen bilakaera.
Arte garaikidearen oinarrizko ezaugarriak.
2.- Sistema demokratikoa eta sistema horren erakundeak
Demokrazia, zuzenbidezko estatu.
Oinarrizko eskubideak, arauen zutabe.
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean.
Giza Eskubideak eguneroko bizimoduan.
Eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzea.
Espainiako eredu demokratikoa. 1978ko Konstituzioa. Autonomien Estatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde politikoak eta lurralde-antolaketa.
Gatazkak ebaztea:
- Bide ez-demokratikoak eta indarkeriazkoak.
- Indarkeriarik gabeko bideak eta bide demokratikoak.
3.- Gizarte Zientzietako informazioaren tratamendua eta lanketa
informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.
Aurkezpenak eta argitalpenak IKTak erabiliz.
Lankidetza-lanerako estrategiak.
Funtzionamendu-arauak eta jarrerak iritziak alderatzean.
4.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Ahozko testuak.
Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ideia eta argumentuak azaltzea: edukiak antolatu eta planifikatzea.
Ikus-entzunezko bitartekoak erabiltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
Entzuleen interesa hobetzeko estrategiak.
Arau soziokomunikatiboak.
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5.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Idatzizko testuak: txostenak, saiakerak, bestelakoak.
Testu akademikoak irakurtzeko estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testuinguruarekin lotutako alderdiak: erregistroa, deixia, estilo zuzena eta zeharkakoa.
- Diskurtsoarekin lotutako alderdiak: lokailuak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
6.- Literatura-testuak irakurtzea
Testu ez-literarioak interpretatzea.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura eta generoak.
XX. mendeko euskarazko eta gaztelaniazko literatura-lanetako pasarteak eta testuak irakurtzea.
7.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Ingelesez ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak...
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu erraz, labur edo ertainak ulertzea, hainbat euskarritan
emanak, eremu pertsonalean, akademikoan eta lanbide-eremuan ohikoak diren eta maiz gertatzen
diren komunikazio-egoerei dagokienez.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategia erabiltzea: aurrea hartzea, egiaztapena, laguntza
bisuala, aldez aurretiko ezagutzak…
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesua, finkatutako jarraibideei jarraikiz: plangintza eta informazioa
bilatzea, testua sortzea eta berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzea, hainbat euskarritan emanak, eremu pertsonaleko eta
lanbide-eremuko gaiei dagokienez.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
8.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: aurrerapena, egiaztapena, dedukzioa,
zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
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- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, ingelesez
idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen hizkuntza-elementuen
erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta egitea: lanbide-arloari dagokion lexiko espezifikoa, baita
eremu akademiko eta pertsonalarekin lotura duena ere, egitura eta esamolde arruntak.
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea
Kodea: E800
Kurtsoa: 2
Iraupena: 53 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzako hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak
aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak zabaltzeko eta
produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.
b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu
ditu.
c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.
d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.
e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.
2.- Ekimen sortzaileak bere garapen pertsonal eta profesionalerako eskaintzen dituen aukerak
aztertzen eta baloratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kultura ekintzailearen kontzeptua eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen
garrantzia aztertu ditu.
b) Ekimenak, sormenak, erantzukizunak eta talde-lanak duten garrantzia baloratu du, jarduera
ekintzailean arrakasta lortzeko funtsezko konpetentziak baitira.
c) Ekimen sortzailea baloratu du, erronka pertsonalei eta profesionalei aurre egiterakoan jarrera
positiboa delakoan.
d) Enpresaburuaren kontzeptua eztabaidatu du, eta enpresaburuak ekonomia- eta gizartegarapenean duen ekarpena aztertu, baita profilaren eskakizun eta jarrerak ere.
e) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.
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3.- Lan-harremanen ondoriozko eskubide eta betebeharrak interpretatzen ditu, eta gaitasuna
dauka haiek lan-kontratuetan aurkitzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.
b) Kontratazio-modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa
sustatzeko neurriak identifikatu ditu.
c) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.
d) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.
e) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.
f) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan
adostutako lan-baldintzak identifikatu ditu.
4.- Laneko segurtasun- eta osasun-arloko arau-esparrua interpretatzen du, eta Laneko Arriskuen
Prebentziorako neurriak aplikatzen, eta lehen sorospenak ematen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamenduei, materialei eta ekoizpen-prozesuari dagozkion prebentzio-arau nagusiak
identifikatu ditu, baita lan-ingurunean beharrezkoak diren norbera babesteko ekipoak (NBE) ere.
b) Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko betebehar eta eskubideak identifikatu ditu eta
haien arabera jardun du.
c) Laneko baldintzak eta arriskuak interpretatu ditu, baita arrisku horien prebentzioa ere.
d) Lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen motak
identifikatu ditu.
e) Botikinaren osaera eta erabilera identifikatu du eta, hala behar izan denean, lehen
sorospenetako oinarrizko teknikak aplikatu ditu kalte mota ezberdinen aurrean.
5.– Laneko Arriskuen Prebentzioan erantzukizuna duten agenteak eta haien zereginak
identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako erakundeak eta agenteak identifikatu ditu.
b) Bere lanbide-eremuko prozedura espezifikoetan berezkoak diren arriskuak ebaluatu ditu.
c) Lan-inguruneko ingurumen-arriskuak nahiz sortutako hondakinen tratamendua identifikatu ditu.
d) Alderdi horri dagokionez, existitzen diren planetako elementuak identifikatu ditu (prebentzioa,
larrialdia, beste batzuk).
e) Prebentzioaren kudeaketaren oinarrizko elementuak identifikatu ditu.
f) Lan-inguruneari dagozkion lan-arriskuen prebentziorako neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Laneratzea eta bizialdi osoko ikaskuntza
Tituluari lotutako prestakuntzako aukerak eta ibilbideak identifikatzea.
Tituluari lotutako lanbide-sektorea aztertzea eta interpretatzea, eta lanpostu posibleak
identifikatzea.
Curriculum vitaea prestatzea, eta elkarrizketa simulatu bateko portaera eta jarrerak aztertzea.
Jarduera ekintzailetik eratorritako aukerak eta arriskuak ebaluatzea.
2.- Ekimen sortzailea
Kultura ekintzailea garapenaren eta gizarte-ongizatearen eragile.
Jarduera ekintzailearen faktore gakoak: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak
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hartzea: ekintzailearen profila identifikatzea.
Arriskua ebaluatzea jarduera ekintzailean.
Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.
3.- Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak
Langileen eskubideak eta betebeharrak.
Lan-kontratua: kontratuen elementuak, ezaugarriak eta motak.
Nomina eta Gizarte Segurantzaren eta PFEZaren kargurako atxikipenak interpretatzea.
Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.
Ordezkaritza sindikala, eta hitzarmen kolektiboen interpretazioa.
4.- Laneko segurtasuna eta osasuna: oinarrizko kontzeptuak
Oinarrizko arau-esparrua, lan-arriskuen prebentzioaren arloan. Arlo horretako eskubideak eta
betebeharrak.
Lana eta osasuna: Lanbide-arriskuak. Arrisku-faktoreak.
Lanaren ondoriozko kalteak. Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak. Lanak eragindako
beste patologia batzuk.
Langileen osasuna kontrolatzea.
Lan-karga, nekea eta lanarekiko asegabetasuna.
Lehen laguntzak.
5.- Arrisku orokorrak eta prebentzioa
Segurtasun-baldintzekin lotzen diren arriskuak.
Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Taldeko eta banakako babesa.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak:
- Laneko segurtasuna eta osasuna jorratzen dituzten erakunde publikoak.
- Prebentzio-lana antolatzea: "oinarrizko ohiturak".
- Dokumentazioa: jaso, prestatu eta artxibatzea.
Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza
Kodea: 3049
Kurtsoa: 2
Iraupena: 260 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Elementu mugigarriak, emokadurak eta itxigailuak eta beira-jasogailuak desmuntatzeko eta
muntatzeko oinarrizko eragiketak burutzen ditu, eta haien osagaiak identifikatzen ditu, betiere
fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Elementu mugigarriak ordezteko beharrezkoa den dokumentazio teknikoa hautatu du, eta
fabrikatzailearen zehaztapenak interpretatu ditu.
b) Beharrezkoak diren ekipoak, lanabesak eta erremintak sailkatu ditu, elementu mugigarriak
ordezteko prozesuan dituzten prestazioen arabera.
c) Lotura-sistema desberdinak (torlojutzea, hariztaketa, itsastea, eta beste batzuk) dituzten
kanpoko elementu mugigarriak desmuntatu eta muntatu ditu fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz,
eta, ondoren, funtzionamendu egiaztatu du.
d) Emokadurak desmuntatu eta muntatu ditu, motak eta ibilgailuan duten kokapena aintzat
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hartuta.
e) Itxigailuak eta beira-jasogailuak desmuntatu eta muntatu ditu, zehaztapen teknikoei jarraituz,
eta, ondoren, funtzionamendua egiaztatu du.
f) Beira epelak ordeztu ditu zehaztapen teknikoei jarraituz eta muntaia egiaztatuz.
g) Ibilgailuaren beira ijeztuak konpondu eta ordeztu ditu, eta, horretarako, prozedura egokiak eta
beharrezkoak diren lanabesak, erremintak eta ekipoak aukeratu ditu, baita fabrikatzaileak ezarritako
materialak ere.
h) Segurtasun-baldintzetan burutu ditu eragiketa guztiak, osasunarentzako eta
ingurumenarentzako izan daitezkeen arriskuak identifikatuz.
2.- Ibilgailuaren zirkuitu elektrikoen oinarrizko mantentze-lanak egiten ditu, eta haien
funtzionamendua egiaztatzen du neurketa-ekipoen bidez, betiere fabrikatzailearen zehaztapenei
jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Automobilaren zirkuituen gainean oinarrizko neurketa elektrikoak egin ditu, lortutako datuak
zirkuituaren funtzionamenduarekin erlazionatuz.
b) Elementuak ordezteko beharrezkoa den dokumentazio teknikoa hautatu du, fabrikatzailearen
zehaztapenak interpretatuz.
c) Karga- eta abio-zirkuituaren oinarrizko mantentze-lanak egin ditu, osagaiak identifikatuz eta
zehaztapen teknikoei jarraituz.
d) Zirkuitu osagarrien oinarrizko mantentze-lanak egin ditu, zirkuituaren jarraitutasuna eta eraman
dezakeen korronte kopurua egiaztatuz.
e) Alternadorea eta abiatze-motorra ordeztu ditu ezarritako prozedurei jarraituz, eta haien
funtzionamendua egiaztatu du.
f) Faroen altuera egiaztatu du ekipo egokiak erabiliz eta ezarritako baloreetara doituz.
g) Segurtasun-baldintzetan egin ditu eragiketa guztiak, osasunarentzako eta ingurumenarentzako
izan daitezkeen arriskuak identifikatuz.
3.- Motorraren oinarrizko mantentze-eragiketak egiten ditu eta funtzionamendua egiaztatzen du,
betiere fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
du.

a) Gasolina- eta diesel-motorra mantentzeko beharrezkoa den dokumentazio teknikoa hautatu

b) Hozte- eta koipeztatze-zirkuituko fluidoak atera eta birjarri ditu, eta mailak egiaztatu ditu
ezarritako arauei jarraituz.
c) Hozte- eta koipeztatze-zirkuituetako oinarrizko elementuak ordeztu ditu, fabrikatzaileak
ezarritako arauei jarraituz.
d) Elikatze-zirkuituaren oinarrizko mantentze-lanak egin ditu, bai gasolinazkoan, bai dieselean,
zehaztapen teknikoei jarraituz.
e) Gasolinazko eta diesel motorren pizte- eta berotze-zirkuituaren oinarrizko mantentzea egin du,
zehaztapen teknikoei jarraituz.
f) Zerbitzu-uhalak aldatu ditu, haien egitura aintzat hartuta eta fabrikatzailearen zehaztapenekin
bat etorrita.
g) Segurtasun-baldintzetan egin ditu eragiketa guztiak, osasunarentzako eta ingurumenarentzako
izan daitezkeen arriskuak identifikatuz.
4.- Gurpilen esekidura-, transmisio- eta balazta-sistemen oinarrizko mantentze-eragiketak egiten
ditu, haien funtzionamendu-printzipioak eta beharrezkoak diren mantentze-jarduketak aztertuz.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Esekidura-sistemaren elementuak desmuntatzeko eta muntatzeko oinarrizko eragiketak egin
ditu, zehaztapen teknikoei jarraituz.
b) Esekidurako zenbait elementu ordeztu ditu, kokapena egiaztatuz eta zehaztapen teknikoei
jarraituz.
c) Pneumatiko bat desmuntatu eta muntatu du, haren osaera egiaztatuz eta grabatuta daukan
nomenklatura eta atalak aintzat hartuz.
d) Gurpila orekatu du, prozesuaren kalitatea egiaztatuz eta atzemandako anomaliak zuzenduz.
e) Abiadura-kaxaren, diferentzialaren eta freno-zirkuituaren fluidoen oinarrizko mantentze-lanak
egin ditu, mailak egiaztatuz eta osagaiak identifikatuz.
f) Esekidura-sistemaren elementuak desmuntatzeko eta muntatzeko oinarrizko eragiketak egin
ditu, zehaztapen teknikoei jarraituz.
g) Freno-pastillak eta -zapatak ordeztu ditu, eta funtzionamendua egiaztatu du, fabrikatzailearen
zehaztapenei jarraituz.
h) Konponketan erabilitako ekipoen, lanabesen eta erreminten mantentze-lana egin du.
i) Segurtasun-baldintzetan egin ditu eragiketa guztiak, osasunarentzako eta ingurumenarentzako
izan daitezkeen arriskuak identifikatuz.
5.- Ibilgailu baten gainazala prestatzeko oinarrizko eragiketak egiten ditu altzairuan nahiz
plastikoan, maskaratze- eta desmaskaratze-prozesuak gauzatuz eta inprimazioak eta prestagaiak
aplikatuz, ezarritako prozedurei jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kaltea prozedura desberdinen bidez identifikatu du, eta maila egiaztatu du (arina, ertaina eta
handia).
b) Ekipoak, lanabesak eta erreminta egokiak hautatu ditu, egin beharreko prozesuen arabera.
c) Lixatze-, garbitze- eta koipegabetze-eragiketak egin ditu gainazal metaliko eta plastikoetan,
zehaztapen teknikoei jarraituz.
d) Korrosioaren kontrako produktuak aplikatu ditu hainbat prozedura erabiliz, fabrikatzailearen
zehaztapenekin bat etorriz.
e) Kalte arinak mastikaz konpondu ditu, konponketaren akabera egiaztatu du.
f) Maskaratze- eta desmaskaratze-prozesuak burutu ditu, eta eremu maskaratuan babes egokia
lortu du, zehaztapen teknikoei jarraituz.
g) Inprimazio- eta prestagai-prozesuak burutu ditu, eta, horretarako, inprimazio eta prestagai
motak eta lortu nahi den gainazal-akabera erlazionatu ditu, betiere fabrikatzailearen fitxa teknikoari
jarraituz.
h) Segurtasun-baldintzetan egin ditu eragiketa guztiak, osasunarentzako eta ingurumenarentzako
izan daitezkeen arriskuak identifikatuz.
6.- Norberaren eta ingurumenaren segurtasun-arauak betetzen ditu lanpostuaren berezko
jarduerak burutzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jarduerak garatzean, une oro bete ditu norberaren segurtasun-arauak nahiz kolektiboak, bai
araudi espezifikoetan bildutako arauak, bai enpresak ezarritako arau partikularrak.
b) Enpresaren prebentzio-planean, identifikatu du zein diren arriskuak prebenitzeko aplikatu
beharreko neurriak.
c) Norbera babesteko jantziak eta ekipamenduak erabili ditu, prozesuaren eragiketak garatzean
beharrezkoak baitziren.
d) Lan-eremua arriskuez libre eta ordenan eta garbi mantendu du.
e) Ingurumena babesteko ekipoak eta baliabideak erabili ditu, eta gai kutsatzaileak horretarako
prestatutako tokietara eraman ditu.
7.- Harreman profesional egokiak ditu, eta arduraz eta begirunez jokatzen du, bai enpresaren
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prozedura eta arauekin, bai lantaldeko gainerako kideekin.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Enpresaren prozedura eta arauak ezagutu eta interpretatu ditu, haren barneko portaerari
loturik.
b) Lanpostura garaiz heldu da, eta ez du alde egin ezarrita dagoen denbora bete baino lehen,
justifikaziorik gabe.
c) Arretaz eta arduraz jokatu du jarraibideak eman zaizkionean.
d) Komunikazio eraginkor eta begirunezkoa izan du lantaldeko gainerako kideekin.
e) Lankidetza- eta koordinazio-jarrera erakutsi du lantaldeko gainerako kideekin.
f) Ikasteko eta eguneratzeko jarrera erakutsi du, oharrak egin zaizkionean bere eginkizunak
betetzeko erari buruz.
4.- Espazioak eta ekipamenduak
4.1. Espazioak:
AZALERA (m2)

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA
Balio anitzeko gela
Elektromekanika-lantegia
Karrozeria-lantegia

40
240
120

4.2. Ekipamenduak:

Balio anitzeko gela

Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta Internet.
Ikus-entzunezko bitartekoak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak.
Mahaiak eta aulkiak.
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Elektromekanika-lantegia

Lan-aulki tornuziladunak.
Mekanizaziorako makinak eta erremintak,
erabilera arrunt eta kolektibokoak.
Gasolio-injektoreetarako egiaztagailua.
Baterien egiaztagailua, kargagailua, abiagailua.
Elektrizitateko erreminta espezifikoak eta
neurgailuak dituen armairua.
Soldadura biguneko. elektrikoko eta
erdiautomatikoko ekipoak.
Bi zutabeko jasogailua.
Motorraren osagaiak desmuntatzeko eta
egiaztatzeko erreminta eta lanabes espezifikoak.
Esekidura, transmisioa eta frenoak
desmuntatzeko lanabes espezifikoak.
Gurpilak askatzeko eta orekatzeko makina.
Zulagailu eramangarriak.
Zutabe-zulagailua.
Faroak doitzeko ekipoa (argi-doigailua).
Segurtasun-ekipoak eta -bitartekoak.
Pneumatiko-manometroa.
Lan-gurdiak.
Osziloskopioa.

Karrozeria-lantegia

Konpresorea.
Elementu mugigarriak desmuntatzeko erreminta
eta lanabes espezifikoak.
Beirak konpontzeko eta ordezteko ekipoa.
Plano xurgatzailea.
Hautsa xurgatzeko ekipo mugikorra.
Lixagailu errotorbitalak.
Inprimazioko pistola aerografikoak.
Segurtasun-ekipoak eta -bitartekoak.
Pistola-garbigailua.

5.- Irakasleak.
5.1.- Sektore publikoan, lanbide-profilari lotutako lanbide-moduluak eman ahal izateko, hauek
izango dira irakasleen espezialitateak:
LANBIDE-MODULUA
3043 Mekanizazioa eta Soldadura
3044 Mugigarriak
3045 Gainazalak prestatzea
3046 Ibilgailuaren elektrizitatea

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEA / BESTE
BATZUK
Ibilgailuen mantentze-lanak
Irakasle espezialista,
kasuan kasu
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3047 Ibilgailuaren mekanika
E710. Ibilgailuaren direkzio-sistemak
E711. Zirkuitu elektriko osagarriak
E712. Elementu metaliko eta
sintetikoak konpontzea
E713. Elementu finkoak

Laneko prestakuntza eta
orientabidea
E800. Laneko prestakuntza eta
orientabidea
Ibilgailuen mantentze-lanak
Irakasle espezialista,
kasuan kasu
3049 Lantokiko prestakuntza

Ibilgailuen mantentze-lanak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako katedradunak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako irakasleak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

5.2.- Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek behar ditu lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3043 Mekanizazioa eta Soldadura
3044 Mugigarriak
3045 Gainazalak prestatzea
3046 Ibilgailuaren elektrizitatea
3047 Ibilgailuaren mekanika
E710. Ibilgailuaren direkzio-sistemak
E711. Zirkuitu elektriko osagarriak
E712. Elementu metaliko eta sintetikoak konpontzea
E713. Elementu finkoak
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3049 Lantokiko prestakuntza

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
edo dagokion mailako titulua edo beste
zenbait titulu baliokide

5.3.- Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek beharko dira lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK
3043 Mekanizazioa eta Soldadura
3044 Mugigarriak
3045 Gainazalak prestatzea

TITULAZIOAK
Diplomaduna, ingeniari teknikoa edo
arkitekto teknikoa edo dagokion
mailako titulua edo beste zenbait titulu
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3046 Ibilgailuaren elektrizitatea
3047 Ibilgailuaren mekanika
E710. Ibilgailuaren direkzio-sistemak
E711. Zirkuitu elektriko osagarriak
E712. Elementu metaliko eta sintetikoak konpontzea
E713. Elementu finkoak
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3049 Lantokiko prestakuntza

baliokide
Automozioko goi-mailako teknikaria
edota bestelako titulu baliokideak

6.- Lanbide-moduluen egokitasuna konpetentzia-atalekin, haiek egiaztatu edo baliozkotzeko.
GAINDITUTAKO LANBIDE-MODULUAK

KONPETENTZIA-ATAL EGIAZTAGARRIAK

3043 Mekanizazioa eta Soldadura

UC0620_1: Oinarrizko mekanizazioeragiketak egitea.

3044 Mugigarriak.

UC0621_1: Ibilgailu baten elementu
mugigarri sinpleak desmuntatu, muntatu
eta ordeztea.
UC0622_1: Gainazalak prestatzeko
eragiketa osagarriak egitea.
UC0624_1: Ibilgailu baten elementu
elektriko sinpleak desmuntatu, muntatu
eta ordeztea.

3045 Gainazalak prestatzea.
3046 Ibilgailuaren elektrizitatea.

3047 Ibilgailuaren mekanika.

UC0623_1: Ibilgailu baten elementu
mugigarri sinpleak desmuntatu, muntatu
eta ordeztea.

7.- Norgehiagoka egonez gero, titulu honek onarpenerako lehentasun-irizpideak aplikatzeko
baimena ematen die erdi-mailako heziketa-ziklo hauetarako.
Titulu honek lehentasuna izango du lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan onartzeko:
Elektrizitatea eta Elektronika
Informatika eta Komunikazioak
Fabrikazio Mekanikoa
Instalatze- eta Mantentze-lanak
Energia eta Ura
Erauzketa-industriak
Itsasoa eta Arrantza
Kimika
Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze-lanak
Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxoa
Eraikuntza eta Obra Zibila
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XII. ERANSKINA, UZTAILAREN 7KO 104/2016 DEKRETUARENA
AROTZERIAKO ETA ALTZARIGINTZAKO OINARRIZKO LANBIDE-TITULUA
1.– Tituluaren identifikazioa
Arotzeriako eta Altzarigintzako oinarrizko lanbide-titulua elementu hauek identifikatzen dute:
●
●
●
●
●

Izena: Arotzeria eta Altzarigintza.
Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
Iraupena: 2.000 ordu.
Lanbide-arloa: Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxoa.
Europako baliokidea: INSN-3.5.3. (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua).

2.– Lanbide-profila
2.1 Tituluaren konpetentzia orokorra.
Titulu honen konpetentzia orokorra da arotzeriako eta altzarigintzako elementuak fabrikatzeko,
instalatzeko eta muntatzeko oinarrizko lanak egitea: zura eta deribatuak mekanizatzea, azalerak
egokitzea, akabera-produktuak aplikatzea eta tapizatze-lanetarako prozesuetan laguntzea, behar den
estetikarekin eta akaberarekin produktuak egiten laguntzea, adierazitako kalitatearekin lan eginez,
laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumenaren babesari buruzko arauak errespetatuz, eta ahoz eta
idatziz gaztelaniaz eta, hala balegokio, beren hizkuntza koofizialean komunikatuz, baita atzerriko
hizkuntza batean ere.
2.2. Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta
konpetentzia-atalen zerrenda:
– Osatutako lanbide-kualifikazioak:
a) Arotzeriako eta altzarigintzako lanak .MAM276_1. (1136/2007 Errege Dekretua, abuztuaren
31koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0162_1: Zura eta deribatuak mekanizatzea.
UC0173_1: Arotzeriako eta altzarigintzako produktu eta elementuak doitu eta paketatzea.
UC0882_1: Arotzeriako eta altzarigintzako elementuak muntatu eta instalatzen laguntzea.
b) Arotzeriako eta altzarigintzako elementuetan bernizak eta lakak aplikatzea .MAM275_1.
(1136/2007 Errege Dekretua, abuztuaren 31koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0880_1: Arotzeriako eta altzarigintzako elementuetan bernizak eta lakak emateko ekipamendu
eta tresnak prestatzea.
UC0167_1: Azaleko akabera-produktuen aplikazioa, eskuz eta baliabide mekanikoekin
arotzeriako eta altzarigintzako lanetan.
UC0881_1: Gainazala egokitzea azken produktua aplikatzeko eta lehortzea kontrolatzea
arotzeriako eta altzarigintzako produktuetan.

- Osatu gabeko lanbide-kualifikazioak:
a) Altzariak eta hormak tapizatzeko eragiketa osagarriak .TCP136_1. (1087/2005 Errege
Dekretua, irailaren 16koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0428_1: Bezeroarentzako arreta, eta tapizatze-prozesuetarako horniketa lanak egitea.

2016/3546 (1178/610)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

UC0429_1: Altzarien emokadura egitea, eta tapizatzeko prestatzeko lana eta muntaketa-lana.
b) Merkataritzako jarduera osagarriak .COM412_1. (1179/2008 Errege Dekretua, uztailaren
11koa). Honako konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC1329_1: Bezeroari arreta eta informazio operatibo, egituratu eta protokolarizatua ematea.
2.3 Lanbide-ingurunea
2.3.1 Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:
Ebanisteriako produktu orokorren muntatzailea.
Zurezko altzarien edo antzekoen muntatzailea.
Zurezko produktuen muntatzailea, ebanisteria izan ezik.
Zurezko ontzien eta enbalajeen -eta antzekoen- muntatzailea.
Zurezko altzarien akabera-emailea.
Parketaren leuntzaile bernizatzailea.
Zurezko artisautzako lanen bernizatzaile-lakatzailea.
Zurezko altzarigintzako bernizatzaile lakatzailea.
Altzarien akabera-treneko langilea.
Eskuzko enbalatzailea/paketatzailea/etiketatzailea.
Zuraren eta kortxoaren industriako peoia.
Altzarien tapizatzailea.
3.- Heziketa-zikloaren irakasgaiak
3.1 Tituluaren helburu orokorrak
a) Arotzeriako eta altzarigintzako lanetan, prozesuetako fase nagusiak identifikatzea. Lanpostua
prestatzeko eta ekipamenduak eta tresnak prest uzteko eragiketen segida zehaztuko du.
b) Arotzeriako eta altzarigintzako lanei buruzko dokumentu tekniko, zirriborro, krokis eta planoak
interpretatzea, eta haietako zehaztapen teknikoak identifikatzea fabrikaziorako edo instalaziorako
material eta produktuak hautatzeko eta haietaz hornitzeko.
c) Fabrikaziorako eta instalaziorako informazio garrantzitsua eta baliabideak hautatzea, eta zura,
oihala eta eratorriak trazatzeko, mozteko eta mekanizatzeko lanen hurrenkera finkatzea.
d) Beharrezkoak diren ekipamenduak, tresnak eta osagarriak hautatzea, eta zurarekin,
oihalarekin eta eratorriekin junturak egiteko aplikatu behar diren irizpideak identifikatzea.
e) Arotzeriako eta altzarigintzako elementuen azalerak prestatzeko eta bukatzeko teknikak
aplikatzea (eskuzko ohiko teknikak), akabera-lanak eta tapizatze-lanak egiteko ekipamendu, erreminta
eta tresnak erabiliz.
f) Tresna eramangarri egokiak maneiatzea, altzarien muntaketa eta doikuntza egiteko aplikatu
beharreko prozeduraren zehaztapenak interpretatuz.
g) Behar diren baliabideak aukeratzea, ezarritako prozeduraren zehaztasunekin bat, trebeki eta
segurtasunez erabiliz garraio, desmuntaketa, muntaketa eta instalaziorako laguntza-lanak egiteko
ekipamendu eta tresnak.
h) Zurarekin eta eratorriekin parametroen prestaketa eta akabera egiteko eskuko teknikak
aplikatzea, parket, tarima eta frisoak jartzeko laguntza-lanak egiteko erremintak erabiliz.
i) Lanak egiteko beharrezkoak diren materialen, eskulanaren eta bestelako baliabideen kopuruak
kalkulatzea, eta informazio garrantzitsua hautatzea, aurrekontuak eta fakturak egiteko ezarritako
prozeduren arabera.
j) Arotzeriako eta altzarigintzako elementuen fabrikazioarekin eta instalazioarekin zerikusia duten
enkargu, gauzatze eta entregatze lanen prozedurak deskribatzea, betiere kexak eta erreklamazioak
jasotzean bezeroen arretarekin duten erantzukizuna onartuta.
k) Ingurune naturalean izaten diren gertakariak ulertzea ezagutza zientifikoa jakintza integratu
baten moduan erabiliz; halaber, ezagutzaren eta esperientziaren eremuetan oinarrizko arazoak
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identifikatu eta konpontzeko metodoak ezagutu eta aplikatzea.
l) Trebetasunak garatzea arazoak formulatu, planteatu, interpretatu eta konpontzeko; kalkulu
matematikoaren arrazonamendua aplikatzea gizartean eta lan-ingurunean moldatzeko, eta bere
baliabide ekonomikoak kudeatzea.
m) Giza gorputzaren funtzionamenduaren oinarrizko alderdiak identifikatu eta ulertzea eta horiek
norberaren eta taldearen osasunarekin lotzea; gainera, higienea eta osasuna baloratzea bizitzan
ohitura osasungarriak garatu eta finkatzeko, zein ingurunetan dauden kontuan hartuta.
n) Natura-ondarearen zaintzarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak
garatzea, eta izaki bizidunen eta natura-ingurunearen arteko elkarreragina ulertzea, horrela gizakien
ekintzak ingurumenaren orekan dituen ondorioak baloratu ahal izateko.
ñ) Informazio-iturrien oinarrizko trebetasunak garatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak ikuspegi kritikoz erabiltzea, ingurune pertsonal, sozial edo profesionalean informazioa
lortu eta jakinarazteko.
o) Kultura- eta arte-ekoizpenen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea, haien elementuak aztertzeko
oinarrizko teknikak aplikatuz, errespetuz eta sentikortasunez jokatzeko kultura-aniztasunaren, ondare
historiko-artistikoaren eta kultura- zein arte-adierazpenen aurrean.
p) Hizkuntza-trebetasun eta -abileziak garatu eta finkatzea eta eskatzen den zehaztasun,
argitasun eta arintasun maila lortzea, gaztelaniari eta, hala badagokio, hizkuntza koofizialari buruzko
ezagutzak erabiliz gizarte-ingurunean, eguneroko bizitzan eta lan-jardueran komunikatzeko.
q) Atzerriko hizkuntzan oinarrizko hizkuntza-trebetasunak garatzea, ahoz eta idatziz komunikatu
ahal izateko eguneroko bizitzan eta lan-jardueran ohikoak eta aurreikustekoak diren egoeretan.
r) Gaur egungo gertakarien arrazoiak eta ezaugarriak ezagutzea, baita bilakaera historikoari eta
banaketa geografikoari dagozkionak ere, gaur egungo gizarteen ezaugarriak azaltzeko.
s) Printzipio demokratikoetan oinarritutako balioak eta jokaerak garatzea, eta ohiko harreman
sozialetan eta gatazken konponbide baketsuan aplikatzea.
t) Prestakuntzarako dauden baliabideak eta eskaintzak alderatu eta hautatzea bizialdi osoko
ikaskuntzarako, horrela lan egoera berriei eta egoera pertsonal berriei egokitzeko.
u) Ekimena, sormena eta joera ekintzailea garatzea, baita norberarengan konfiantza izatea, partehartzea eta ikuspegi kritikoa izatea ere, egoerak eta gorabeherak konpondu ahal izateko bai lanjardueran bai eremu pertsonalean.
v) Lanak taldean egitea, nork bere betebeharrak hartuz, besteak errespetatuz eta beraiekin
elkarlanean arituz, baita besteekiko tolerantziaz eta errespetuz ere, zereginak eraginkortasunez
egiteko eta garapen pertsonalerako lagungarri izateko.
w) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informatzeko, komunikatzeko,
ikasteko eta laneko zereginak errazteko.
x) Laneko eta ingurumeneko arriskuak lan-jarduerarekin erlazionatzea, norbera babesteko behar
diren prebentzio-neurriak erabiltzeko xedez, eta beste pertsonei eta ingurumenari kalterik ez egiteko.
y) Bere lanbide-jarduerako teknikak garatzea lanaren eraginkortasuna eta kalitatea ziurtatuz, eta,
bidezkoa bada, laneko jardueretan hobekuntzak proposatzea.
z) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan izanda, gizarteko
agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa
parte hartzeko.
3.2 Lanbide-moduluak
a) Neurrirako arotzeriaren aukera:
KODEA
3074
3075
3076

LANBIDE-MODULUA
Zuraren eta deribatuen mekanizazioaren
oinarrizko eragiketak
Altzariak eta arotzeriako elementuak instalatzea
Zuraren oinarrizko akaberak
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3077
3078
3005

Ehungintzako material eta produktuak
Altzariak tapizatzea
Bezeroaren arreta

66
132
66

1
1
1

E670
3009
3019
3011
3012
E800
3080

Altzarien muntaketa
Zientzia aplikatuak I
Zientzia aplikatuak II
Komunikazioa eta gizartea I
Komunikazioa eta gizartea II
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lantokiko prestakuntza.
Tutoretza eta orientabidea I
Tutoretza eta orientabidea II

240
165
144
165
168
53
260
33
25
2.000

2
1
2
1
2
2
2
1
2

GUZTIRA
b) Arotzeria Industrialaren aukera:
KODEA
3074
3075
3076
3077
3078
3005
E671
E672
3009
3019
3011
3012
E800
3080

LANBIDE-MODULUA
Zuraren eta deribatuen mekanizazioaren
oinarrizko eragiketak
Altzariak eta arotzeriako elementuak
instalatzea
Zuraren oinarrizko akaberak
Ehungintzako material eta produktuak
Altzariak tapizatzea
Bezeroaren arreta
Prozesuen interpretazio grafikoa eta analisia
Egurra lantzeko makina eta ekipamendu
industrialak
Zientzia aplikatuak I
Zientzia aplikatuak II
Komunikazioa eta gizartea I
Komunikazioa eta gizartea II
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lantokiko prestakuntza.
Tutoretza eta orientabidea I
Tutoretza eta orientabidea II

GUZTIR
A

ORDUESLEIPENA

IKASTA
ROA

231

1

120

2

132
66
132
66

1
1
1
1

96

2

144

2

165
144
165
168
53
260
33
25

1
2
1
2
2
2
1
2

2.000

3.3 Moduluen garapena:
Lanbide-modulua: Zuraren eta deribatuen mekanizazioaren oinarrizko eragiketak
Kodea: 3074
Kurtsoa: 1.a
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Iraupena: 231 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Dokumentazio teknikoa interpretatzen du, eta bistak, piezak, ebakidurak, junturak,
xehetasunak, profilak eta kotak bereizten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Dokumentazio teknikoan eskalei eta kotei buruz dagoen informazioa identifikatu du eta
materialera eraman du.
b) Dokumentazio teknikoan azalera motei, ebaketei, zulagailuei eta burdineriari buruz identifikatu
den informazioa interpretatu du eta materialera eraman du.
c) Piezaren bista eta xehetasun guztiak erabili ditu egin beharreko zereginaren ikuspegi osoa
izateko.
d) Arduradunak emandako informazio osoa (ahozkoa, idatzizkoa zein grafikoa) koherentziaz
interpretatu du eta materialera eraman du.
e) Interpretazioan egindako akatsak zuzendu ditu, halakorik bada, eta egin beharreko zereginen
bozetoak eta krokis kotatuak trazatu ditu.
f) Eskalazko plano kotatu errazak trazatu ditu, abiaburutzat hartuta ideiak, bozetoak eta krokisak,
eta UNE arauei jarraituz.
g) Informazio orokorra osatzen duten bistak, ebaketak, haustura-lerroak eta xehetasunak egin
ditu.
h) Zuraren oharra eta prozesuen orria egin ditu, egindako dokumentazio grafikoa abiapuntutzat
hartuta, baliabideak maximizatuz eta alfer-denborak kenduz.
2.- Zurak eta haietatik eratorritako produktuak hautatzen ditu, eta zuren ezaugarri teknikoak haien
aplikazioekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Merkatuan ohikoak diren zurak eta haietatik eratorritako produktuak identifikatu ditu.
b) Zurak ezaugarrien edo jatorriaren arabera sailkatu ditu.
c) Piezaren aurpegi nagusia zuzenki hautatu du, akatsik ezaren eta kalitateko beste parametro
batzuen arabera.
d) Erreferentziako aurpegia zuzenki hautatu du, lautasunaren eta eskuairaldearen arabera.
e) Neurtu eta trazatzeko tresna egokienak hautatu ditu, materialaren ezaugarrien eta egiaztatu
beharreko neurrien arabera.
f) Zuraren oharrean dauden neurriak materialera zehazki eraman ditu edo, hala badagokio,
neurriak maximizatuta, gero eginen den lixatzea konpentsatzeko.
g) Akatsen eta porroten aurrean erantzukizuna erakutsi du.
h) Laneko eta ingurumeneko arriskuak identifikatu ditu, baita arrisku horiei aurrea hartzeko
neurriak ere.
3.- Zura eta eratorriak mekanizatzeko oinarrizko operazioak aplikatzen ditu, esku-tresnak edo
makinak erabiliz, eta prozesuak eta mekanizatzeko baldintza egokienak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehengaiak multzokatu ditu biltegian, ezaugarrien (materiala, neurriak, forma, akatsak) eta
aplikazioaren arabera.
b) Gauzatzearen ordena bat ezarri du, baliabideen maximizazioaren arabera.
c) Esku-makinak behar bezala elikatu ditu, zuraren akatsak (forman eta kalitatean) eta zuntzaren
norabidea kontuan hartuta.
d) Makina automatikoak elikatu ditu, garatu beharreko prozesua eta makinaren parametroak
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kontuan izanik.
e) Zurezko piezak eta eratorriak mekanizatu ditu, zinta-zerra eta txantiloiak erabiliz
errendimendua handitzeko.
f) Fresatzeko makinan mekanizatu ditu piezak, txantiloiak erabiliz edo airean, pieza behar bezala
lotuz eta segurtasun-neurriak errespetatuz.
g) Oholak mekanizatu ditu eta oholtzarrak birtestatu ditu zerra zirkularra eta eskuairagailua
erabiliz.
h) Mekanizatu ondoren lortutako piezak eta produktuak egiaztatu ditu, txantiloiak edo neurketak
erabiliz, eta akatsak zuzendu ditu, halakorik bada.
i) Lan-eremua behar bezalako ordenaz eta garbitasunez mantendu du.
j) Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko arauak aplikatu ditu, eta norbera babesteko
makinetako eta baliabideetako babesak behar bezala erabili ditu.
4.- Zurezko edo eratorrizko junturak egiten ditu, eta materialaren, funtzionaltasunaren eta
ekonomia-irizpideen arabera egokienak aukeratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mekanizatutako zatiak juntatu ditu mihiztaduren edo finkatzeko elementuen bidez.
b) Oholak juntatu ditu eusteko elementu espezifikoen bidez.
c) Zurezko junturak sendotu ditu burdineriaren, giltzen eta beste elementu batzuen bidez.
d) Aglutinatzaile mota egokia aukeratu du materialaren eta piezak obran izango dituen lan- eta
atmosfera-baldintzen arabera.
e) Funtzionaltasunaren eta ekonomiaren arteko oreka mantendu du piezetan finkatu diren
eusteko elementuen kopuruan.
f) Erabilitako tresnak, lanabesak eta makinak mantentzeko oinarrizko lanak deskribatu ditu.
g) Prebentzioko eta segurtasuneko neurriak eta arauak aplikatu ditu egindako jardueretan.
h) Garatzen duen zereginaz arduratu da eta eraginkortasunez komunikatu da unean uneko
pertsona egokiarekin.
5.- Zura eta oholak mekanizatzeko prozesuak (berriro zerratzea, ebakitzea, arrabotatzea, lodieran
arrabotatzea) aztertzen eta deskribatzen ditu, eta prest jartzen ditu zura eta oholak makina arruntetan
mekanizatzeko makina eta erremintak.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Makinetan lanabesak eta erremintak jarri ditu, eta parametroak doitu ditu (ebaketa-angeluak,
sakonera), eta aldi berean kontserbazio-egoera onean eta zorroztuta dauden erremintak ezagutzen
eta hautatzen ditu eta segurtasun-gailu egokiak muntatzen ditu.
b) Makina batzuei eta besteei parametroak (dimentsioa, abiadura, lerrokadura) esleitu dizkie, zurmakina arruntetan zur eta oholak mekanizatzeko eragiketak egiteko, datu teknikoen eta mekanizaziomotaren arabera, eta parametro horiek egiaztatu ditu abiarazte-proben bitartez.
c) Piezak modu egokian kokatu ditu proba-iraganaldirako, eta makina elikatu du, nahi den
emaitza lortzeko, kontuan hartuta aurpegi nagusiak, zainaren noranzkoa, eta adabegien noranzkoa
eta orientazioa eta dimentsioak.
d) Proba-iraganaldia egin du, eta makinaren doikuntza zuzena egiaztatu du.
e) Mantentze-lanen fitxaren bitartez kontrolatutako aldizkako mantentze-lana egin du makinan,
eta elementuak eta egin beharreko eragiketak identifikatu ditu.
f) Makinak prest jarri ditu, laneko osasuna, segurtasuna eta kalitatea zainduz.
6.- Makina arruntetan zura eta deribatuak mekanizatzeko makina arrunten doikuntzan aplikatu
behar diren araudiak aipatzen ditu, eta araudi horiek zehaztu ere egiten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Produktuaren eta prozesuaren araudia identifikatu du.
b) Identifikatu du laneko segurtasun- eta osasun-araudia, ekipamenduen, materialen eta
egindako prozesuaren arabera, bai eta eskatzen diren norbera babesteko elementuak (NBE) ere.
c) Identifikatu du ingurumen-araudia, erabilitako produktuen arabera, bai eta sortutako
hondakinak ere.
B) Edukiak:
1.- Dokumentazio teknikoa interpretatzea
Eraikuntza-planoen interpretazioa. Piezak, junturak eta profilak bereiztea.
Piezak, objektuak, altzariak eta zurezko egiturak irudikatzea, oinarrizko mailan, perspektiba
axonometrikoan (perspektiba isometrikoan eta cavalieri-perspektiban) eta sistema diedriko kotatuan.
Eskalak.
UNE arauak.
Neurtzeko lanabesak, motak eta erabilerak. Metroa, kalibrea, konpasa, eskuaira, sasieskuaira,
errege-oina.
Trazatzea: lanabesak (gramila, profilen gramila, trazatzeko plomua, trazatzeko punta, hortza);
txantiloiak egitea.
Lan baten plangintza: ideia, bozetoa, krokisa, planoa, materialak, junturak, akaberak, zuraren
oharra, kubikazioa, prozesuen orria, aurrekontua.
2.- Eratorritako produktuetako zurak hautatzea
Zura. Sailkapena: gogorrak/bigunak, bertakoak/arrotzak, koniferoena/hostozabalena.
Zuraren gaixotasunak eta akatsak: motak, konponbideak.
Zuraren dimentsioak eta sailkapena.
Zuraren kubikazioa.
Zuretik eratorritako produktuak: partikulazko oholak, zuntzezko oholak (dentsitate ertainekoak),
kontratxapatuak.
Zuraren ezaugarriak: anisotropia, ezaugarri fisiko-kimikoak.
Zuraren gaineko ekintzak: zura naturalki eta artifizialki lehortzea. Prebentziozko tratamenduak.
Kolak: azalpen orokorrak, sailkapena, kola naturalak, kola artifizialak.
Piezak neurtu eta trazatzea.
Zuren jatorria baloratzea.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren zehaztapenak. Lanaren ingurubaldintzak: airea, tenperatura, hezetasuna, argiztapena, garbiketa eta zarata.
3.- Zuraren eta deribatuen mekanizazioaren oinarrizko eragiketak.
Esku-erreminta: oinarria, erabilera, zorrozketa, mantentze-lanak.
Erreminta elektrikoa eta erreminta elektriko eramangarria: oinarria, erabilera eta mantentze-lanak.
Tailerreko makinak: zinta-zerra, zerra zirkularra, fresatzeko makina, arrabotatzeko makina,
lodieran arrabotatzeko makina. Mihiztatzeko makina, tornua, lixatzeko makina, zulatzeko makina.
Zatiak, baliagarritasuna eta funtzionamendua, abian jartzea eta kontrola. Oinarrizko mantentze-lana.
Zuraren oharra, prozesuen orria.
Mekanizatzeko oinarrizko eragiketak: zerraketa, arrabotaketa, eskuairaketa, birtestatzea,
artekaketa, fresaketa, zulaketa.
Laneko arriskuen prebentzioko neurriak.
Makinen babes-bitartekoak.
Makinen babes-bitartekoak.
4.- Junturak zurean eta eratorrietan:
Zurezko junturak: loturak, mihiztadurak, akoplamenduak.
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Juntatzeko teknikak: juntadura desmuntagarria, kolatzeak, mekanizazioak, indartzeak.
Kolen ezaugarriak.
Zuraren prestaketa. Kolak prestatzea eta aplikatzea.
Laneko arriskuen prebentzioko neurriak.
Norbera babesteko bitartekoak.
Kalitatearen kontrola, makina arruntak doitzean.
Lortutako produktua identifikatzea, eta proba-iraganaldia egin ondoren, egiaztatzea. Neurriak eta
lasaierak. Eskuairaldea, elkarzutasuna, paralelismoa, angeluak, gainazaleko egoera, beste batzuk.
Makina arruntetan prozesu batzuetan eta besteetan mekanizatzean sortutako akatsak. Zergatiak.
5.- Zura eta deribatuak mekanizatzeko makina arrunten mantentze-lana
Oinarrizko edo erabilerako mantentze-lana. Eragiketak.
Mantentze-lanerako jarraibideak. Interpretazioa.
Ebakitzeko lanabesen mantentze-lana. Zorroztea.
Ebakitzeko lanabesen egoera ebaluatzea.
Makinen mantentze-lanaren akatsengatik sortutako desbideratzeak aztertzea.
6.- Zura eta deribatuak mekanizatzeko makina arrunten doikuntzari eta prestaketari aplikatu behar
zaion araudia
Produktuaren araudia eta zuraren dimentsio normalizatuak.
Zura, oholak eta deribatuak mekanizatzeko makina arrunten doikuntzari aplikatzen zaizkion
laneko segurtasun- eta osasun-arauak: datuak hartzeko lanaren berezko arrisku-motak, babes eta
prebentzio metodoak, norbera babesteko lanabesak, lehen sorospenak.
Zura eta oholak makina arruntetan mekanizatzeko makina arrunten doikuntzari aplikatzen
zaizkion ingurumen arloko araudia.
Lanbide-modulua: Altzariak eta arotzeriako elementuak instalatzea.
Kodea: 3075
Kurtsoa: 2
Iraupena: 120 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Zoruak, parketa, tronadurak eta zurezko estaldurak instalatzeko eragiketa osagarriak egiten
ditu paramentu horizontal eta bertikaletan, muntaketa-planoak interpretatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Muntatzeko planoak behar bezala interpretatu ditu, eta materiala eta behar diren makinak
arrazionaltasunez banatu ditu.
b) Paramentu horizontalak eta bertikalak mastikarekin berdindu ditu elementuak behar bezala har
ditzaten.
c) Zoru, parket eta tronadura motak ezagutu ditu.
d) Eraikuntza elementuak paramentuetan eta izkinetan doitu ditu, dilatazioetarako tokia utzita.
e) Parketa leundu eta bernizatu du eskatzen diren kalitate baldintzak beteta.
f) Ateen behealdeak arteztu ditu zurezko zoruak edo moketak jarri ondoren.
g) Makinen, lanabesen eta tresnen oinarrizko mantentze-lanak egin ditu.
h) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren arauak aplikatu
ditu.
i) Norbera babesteko ekipamenduak erabili ditu.
2.- Eragiketa osagarriak egiten ditu arotzeriako eta altzarigintzako elementuen instalazioan eta
operazioak instalazioaren funtzionaltasunarekin lotzen ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazio motak eta haien helburuak ezagutu ditu.
b) Instalazioaren datuak eta neurriak lortu ditu muntaketaren krokis edo txantiloitik.
c) Burdineria behar den proportzioan eta altueran jarri du, atearen edo leihoaren orriari behar
bezala heltzeko.
d) Egiaztatu du orrietako ertzaren makurdura (“alambor”) zuzena dela eta irekitzeko burdineria
(eskuinetara zein ezkerretara) behar bezala hautatu duela.
e) Instalazioa egitean ez du kalterik sortu elementu arkitektonikoetan, marko eta aurremarkoetan,
instalazioetan edo pertsonengan.
f) Block-porte motako ateak finkatu ditu, ateei eusten dieten elementu arkitektonikoen
ezaugarriak kontuan hartuta.
g) Ateei behin-behinekoz ziria ipini die eta egiaztatu du markoan behar bezala sartzen direla.
h) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren arauak aplikatu
ditu.
3.- Piezak, burdineria eta mekanismoak doitzen ditu, eta arotzeriako elementuan edo altzarian
duten funtzioa ezagutzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazio motak eta haien helburuak ezagutu ditu.
b) Elementuak finkatzeko sistemak eusten zaizkien euskarriekin erlazionatu ditu.
c) Altzarietan eta arotzeriako elementuetan, bai juntura mugikorretarako bai mugigaitzetarako,
erabili beharreko burdineria identifikatu du.
d) Altzarien instalazioan azpimultzoak doitzean kontuan hartu beharreko faktoreak zerrendatu
ditu.
e) Piezak, burdineria eta mekanismoak muntaketarako jarraibideen arabera jarri ditu, eta
egiaztatu du egokiak direla eta instalazioan duten funtzioa betetzen dutela.
f) Egiaztatu du instalazioan erabilitako tresnak eta baliabideak egokienak direla.
g) Instalazioaren lekuaren baldintza higienikoak lehengoratu ditu lana bukatu ondoren, eta
hondakinak kendu.
h) Egiaztatu du pieza mugikorrak eragozpenik gabe higitzen direla, eta proiektuko
zehaztapenekin bat egiten dutela.
i) Laneko arriskuen prebentzioari eta segurtasunari buruzko arauak aplikatu ditu.
4.- Materiala eta lanabesak garraiatzen ditu arotzeriako eta altzarigintzako elementuak
instalatzeko, eta babes neurriak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Zurezko produktuak eta altzariak eskuz paketatu ditu, irmoki helduak, honako hauek erabiliz:
kartoia, burbuilazko plastikoa, plastiko erretraktila edo poliuretano hedatua. Orobat, babesgarriak
behar den tokian finkatu ditu.
b) Paketatzeko makina termoerretraktilaren parametroak behar bezala doitu ditu, paketatu behar
diren produktuen arabera (plastiko bilkariaren neurria, uhalaren abiadura eta labearen tenperatura).
c) Paketatutako produktuak etiketen bidez edo zehaztutako beste bide batzuk erabiliz identifikatu
ditu.
d) Paketatu beharreko produktuak plastiko termoerretraktilarekin paketatu ditu eta zehaztutako
babesgarriak erabili ditu.
e) Zumitza eta altzaria elkar ukitzen diren eremuak babestu ditu, kartoia edo antzeko materiala
erabiliz.
f) Paketatu ondoren behar bezala ez dauden piezak baztertu ditu, berriro prozesatzeko.
g) Paketatzearekin eta kargen garraioarekin lotutako laneko arriskuak prebenitzeko neurriak
aplikatu ditu.
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h) Paketatutako altzaria garraioen sektorearen arauei jarraituz garraiatu du.
B) Edukiak:
1.- Eragiketa osagarriak zoruen, parketen, tronaduren eta zurezko panelezko gainestalduren
instalazioan
Zoruen, parketen, tronaduren eta zurezko panelezko gainestalduren muntaketa sistemak.
Instalazioan erabilitako tresnak, makinak eta osagarriak. Erabilera eta mantentze lanak.
Paramentu horizontalak eta bertikalak berdintzea.
Parketa leundu eta bernizatzea.
Laneko segurtasun- eta osasun-arauak.
Lotutako laneko arriskuen prebentzioko neurriak.
2.- Arotzeriako eta altzarigintzako elementuak instalatzea
Lanaren prestaketa. Obra-zuinketa.
Instalatzeko erabiltzen diren makinak, tresnak eta erremintak.
Muntaketa eskatzen duten arotzeriako elementurik ohikoenak: ateak, leihoak, frisoak, altzari
modularrak.
Altzariak eta arotzeria instalatzeko eragiketak.
Laneko segurtasun- eta osasun-arauak.
Aldamioak, plataformak, eskailerak, etab.
Lotutako lan-arriskuen prebentzioko neurriak.
3.- Piezak, burdineria eta mekanismoak doitzea
Finkatze-sistemak. Aplikazioa. Euskarrien ezaugarriak.
Burdineria eta osagarriak. Motak, ezaugarriak eta aplikazioak.
Altzarietan eta arotzeriako elementuetan egin daitezkeen doikuntza motak.
Dokumentazioa, katalogoak eta orri teknikoak.
Laneko segurtasun- eta osasun-arauak.
Lotutako laneko arriskuen prebentzioko neurriak.
Muntaketaren kalitatean eragina duten faktoreak.
4.- Materialen eta lanabesen garraioa
Arotzeriako eta altzarigintzako elementuen zamalanak.
Altzarien zatiak (kristalak, ispiluak eta beste batzuk) erabili eta garraiatzea.
Paketatzeko sistemarik ohikoenak. Paketatzeko erabiltzen diren materialak: kartoia, burbuilazko
plastikoa, plastiko erretraktila edo poliuretano hedatua.
Paketatzean erabilitako sinbologia.
Laneko segurtasun- eta osasun-arauak.
Lotutako laneko arriskuen prebentzioko neurriak.
Paketatzeko makina termoerretraktila: funtsak, parametroen doikuntza.
Etiketatzea. Kalitatearen egiaztapena. Garraioa. Paketetik ateratzea.
Lanbide-modulua: Zuraren oinarrizko akaberak.
Kodea: 3076
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Azalerak prestatzen ditu (lixatzeko, garbiketa, akabera-lanerako), eta lan horiek akaberako
prozesuaren kalitatearekin lotzen.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Lixatzeko eta leuntzeko ekipamenduak prest jarri ditu, produkziorako planean ezarritako
parametroak sartuz.
b) Aplikatu beharreko produktu mota eta bilatzen den akabera kontuan hartuta, urragarriaren
tamaina hautatu du, baita leuntzeko pikor eta ore mota ere.
c) Lixatze-lana behar den norabidean egin du, nahi den akabera lortzeko behar diren euskarria,
urragarriaren pikorra eta presioa aintzat hartuta.
d) Lixatze-lana egin baino lehen, mastika jartzeko lana egin du, eta egiaztatu du ongi
funtzionatzen duela airea ateratzeko sistemak.
e) Akaberako produktua eman baino lehen, behar den bezalako garbiketa egin du azaleran.
f) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren arauak aplikatu
ditu.
g) Airea ateratzeko eta garbitzeko ekipamenduak abian jarri ditu ingurumeneko eta eta
segurtasuneko baldintza egokiak bermatzeko.
2.- Akaberako produktuak prestatzen ditu, eta kantitateak proportzioak justifikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Akaberako produktuak zuretik aparte gorde ditu biltegian, behar diren tenperaturan eta
hezetasunean.
b) Produktuaren jariakortasuna aztertu du, begi hutsez edo biskosimetroaren bidez, eta, behar
izanez gero, disolbagarria gehitu dio aiseago aplikatu ahal izateko.
c) Ezarritako parametroen arabera, makinak doitu ditu, euskarriaren eta erabili beharreko
materialaren ezaugarriak aintzat harturik.
d) Akaberako produktuak ezagutu ditu ontzietako etiketen informazioaren bidez.
e) Akaberako produktuen segurtasuneko sinbologia interpretatu du.
f) Nahasketako eragiketak, produktuak prestatzekoak eta aplikatzekoak deskribatu ditu, betiere
ezarritako moduaren eta proportzioaren arabera.
g) Produktua prestatu du, tratatu beharreko azaleraren eta suntsitu beharreko bizkarroiaren
arabera.
h) Egiaztatu du hezetasun maila eta tenperatura egokiak direla akabera-lanetarako tokietan, eta
kabinan aldatu ditu produktuaren zehaztapenen arabera.
i) Segurtasun- eta ingurumen-arloan beharrezko arauak aplikatu ditu.
j) Airea garbitzeko eta berritzeko lanak egin ditu, baita beste batzuk ere, eta akabera-lanetako
substantzia kutsagarririk gabeko giroa lortu du.
3.- Zurean eta deribatuetan oinarrizko akabera-eragiketak egiten ditu, azken produktuaren
ezaugarriak aintzat hartuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eskuzko baliabideak hautatu ditu (brotxak, lanabesak, tresna egokiak eta arrabolak, besteak
beste), egin beharreko lana zein den kontuan hartuta.
b) Aplikagailua eta piezak behar bezala jarri ditu akabera-lanerako, eta, horrela, materiala ahalik
gehiena aprobetxatzeko eta aplikazioaren kalitatea hobetzeko
c) Akaberako produktua aplikatu du, eskuz eta behar diren erreminta eta bitartekoak trebeziaz
erabiliz, eta, beraz, espero zena izan da emaitza.
d) Produktua aplikatu du, pertsona, ekipamendu eta instalazioentzako baldintza hoberenei eutsiz,
eta segurtasuneko eta lan osasuneko arauak errespetatuz.
e) Pistolekin egindako akabera-lanean, presioaren eta etorriaren parametroak doitu ditu, aplikatu
beharrekoaren ikusizko kontrola eginez.
f) Akabera-lana lehortu du, espresuki horretarako den tokian, ongi ziurtatuz tenperatura eta
hezetasuna egokia eta ez dagoela kutsagarririk, betiere akabera-lanaren kalitate bikaina lortzeko.

2016/3546 (1178/620)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

g) Ezarritako irizpideen arabera, kalitate kontrola egin du prozesu guztian.
h) Hondakinak ontzi egokietan bildu ditu, lehendik erabakitzeko tokietan, betiere aplikatu behar
den indarreko araudia betez.
i) Lanak bukatutakoan, ekipamenduak eta tresna osagarriak garbitu ditu, eta behar den bezala
utzi hurrengoan erabiltzeko.
j) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak aplikatu ditu.
4.- Produktu bukatuak lehortzen ditu, eta giroko baldintzak eta idortzearen parametroak
ezagutzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehortzeko prozedurak bereizi ditu, eta aplikatutako akabera-lan motekin lotu.
b) Lehortzeak eta ontzeak produktuaren bukaerako kalitatean duten garrantzi osagarriari
erreparatu dio.
c) Lehorketarako gunearen ingurumeneko baldintza egokienak identifikatu ditu (tenperatura,
hezetasuna, partikula esekirik eza, eta beste batzuk).
d) Lehortzeko ekipamenduak prestatu ditu, airearen tenperaturaren eta abiaduraren parametroak
sartuz.
e) Egokitu ditu lehortzeko kabinako airea ateratzeko eta iragazteko sistemak.
f) Piezak manipulatu ditu, eta, horretan, denbora eta ibilbideak ekonomizatu ditu.
g) Laneko eta ingurumeneko arriskuei aurrea hartzeko neurriak aplikatu ditu.
h) Norbera babesteko ekipamenduak behar bezala erabili ditu.
B) Edukiak:
1.- Azalerak akaberako lanetarako prestatzea
Aplikazio azalerak.
Ezaugarriak akaberako lanerako.
Azalerak lixatzea, gero gainestaldura emateko.
Mastika jartzea.
Lixatze-lana, aurretik gainestaldura emanda.
Azalera bukatuen leunketa.
Lixatzeko eta leuntzeko makina eta lanabesak: banda-lixagailua, lixagailu orbitala, diskoko
lixagailua, delta lixagailua.
Azalera baten akatsak konpontzeko materialak: koloretako pitzadura-konpontzailea, zelulosazko
mastika, laka-gomazko makilatxoak, argizarizko makilatxoak. Bi osagaiko mastika. Erabilera, eta
aplikatzeko baldintzak.
Akabera-lanak lixatzeko urragarriak: motak, euskarriak, pikorraren tamaina.
Hautsa ateratzeko sistemak: zentralizatua, sekzioen araberakoa, banakakoa.
Materialen, produktuen eta euskarriak akaberarako prestatzeko prozesuen beraien kalitatean
eragina duten faktoreak.
Akaberetako instalazioen eta prozesuen berezko arriskuak.
Akaberako osagaiak eta produktuak manipulatu eta aplikatzean jarraitu beharreko arretak.
Segurtasun-elementuak. Pertsonenak. Makinenak. Instalazioenak.
Akabera-lanean sortutako hondakinen tratamendua eta haiek desagerrarazteko modua. Lixatzehautsa ateratzea. Aplikazio-kabinetako hondakinak. Erabili ez diren produktuen hondarrak.
2.- Produktuak akaberako lanetarako prestatzea
Produktuak. Motak eta ezaugarri nagusiak.
Bernizak eta margoak.
Disolbagarriak eta diluziorako eta garbiketarako produktuak: alderdi orokorrak, tipologia,
erabilerak, ezaugarriak eta prestaketa.
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Desugertzaileak: helburua, motak, aplikazioak eta prestaketa-lana.
Hondoak: helburua, motak, aplikazioak eta prestaketa-lana.
Produktuen eta euskarriak akaberarako prestatzeko prozesuen beraien kalitatean eragina duten
faktoreak, akatsak prestatu eta zuzendu behar diren bitartean. Gainazalen egoera.
Akaberako produktuekin lotzen diren arriskuak. Segurtasun-fitxak. Segurtasun-elementuak.
Pertsonenak.
Segurtasun- eta ingurumen-neurriak.
Makinenak. Instalazioenak.
3.- Zurezko produktuen eta deribatuen akabera
Kolorea kentzea, tindatzea, olioak eta argizariak, laka-goma.
Teknika bakoitzerako zur egokienak.
Tindagai motak:. ur-tindagaiak, olio-tindagaiak, alkohol-tindagaiak, disolbagarri-tindagaiak.
Aplikazioa.
Argizari motak: krema erakoak, likidoak, ore erakoak eta barran. Aplikazioa.
Olio motak: teka, tung, linaza, daniarra eta atoxikoak. Aplikazioa.
Laka-gomazko berniza.
Akaberak: laka, berniza eta margoa.
Eskuzko akaberarako produktuak. Prestaketa-lanak, nahasketak. Disolbagarriak.
Haiek eskuz emateko prozedura eta lanak.
Eskuz emateko lanabesak: motak, prestaketak, emateko lanak.
Akaberaren akatsak. Akatsak zuzentzea.
Akabera-lana pistolarekin eta makinekin.
Pistolak: motak, prestaketa, aplikazioa.
Gainazalen eta aplikatu beharreko produktuaren egoera.
Aplikatu ondoko kontrola.
Aplikazioko automatikoko makina eta ekipamenduak. Ezaugarriak, aplikazioa, erregulazioa.
Eragiketak.
Aplikaziorako instalazioak eta ekipamendu osagarriak (gortinak, kabinak, aireztapena, aire
konprimitua).
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren zehaztapenak.
4.- Akaberako produktuen lehorketa
Lehortze-lanetarako zonak: tunela, kabina, kamerak.
Garraiorako ekipamendu eta tresnak: gurdiak eta euskarriak.
Lehorketaren kalitatean eragina duten faktoreak.
Lehorketa prozesuaren egiaztapena.
Akatsak zuzentzea.
Lehorketa-eragiketekin lotzen diren arriskuak. Prebentzio-arauak. NBE.
Lanbide-modulua: Ehungintzako material eta produktuak
Kodea: 3077
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 66 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
ditu.

1.- Ehunezko material eta produktuak jasotzen ditu, eta haien propietate eta aplikazioak bereizten
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jasotako salgaiak eta albaranaren edukia bat etortzen diren aztertu du.
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b) Materialak bereizi ditu (ehunak, xaflak, elementu osagarriak eta beste batzuk), ezaugarrien eta
aplikazioaren arabera.
c) Materialak sailkatu ditu, ezaugarriak kontuan harturik (tamaina, loditasuna, akatsak eta beste
batzuk), baita jatorriaren eta aplikazioaren arabera.
d) Akats eta anomaliarik ohikoenei erreparatu die, bai jatorri naturala dutenei bai fabrikazio
prozesuaren ondoriozkoei.
e) Ehungintzako material eta produktuak fabrikatzeko oinarrizko prozesuak deskribatu ditu.
f) Tratamenduek lehengaiei eransten dizkieten propietate eta ezaugarriak deskribatu ditu
(zuritzea, tinduak, gogorgarriak eta beste batzuk).
g) Osaerari eta manipulazioari buruzko etiketa normalizatuak interpretatu ditu.
h) Egiaztatu du bat datozela etiketak material edo produktuaren fitxa teknikoko zehaztapenekin.
i) Denboraz eta ahaleginez aritu da ezagutzak eta informazio osagarriak zabaltzen.
2.- Elementu osagarriak jasotzen ditu, haien ezaugarriak eta aplikazioak lotuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jasotako lotearen osaera eta haiek babesteko neurriak erabaki ditu.
Egiaztatu du bat datozela jasotako elementuak eta eskatutakoak.
Elementu betegarriak, indargarriak, hornigarriak, euskarriak eta beste batzuk identifikatu ditu.
Elementu osagarriak bereizi ditu, haien ezaugarriak eta aplikazioak kontuan izanda.
Elementu osagarriak sailkatu ditu, terminologia zuzena erabiliz betiere.
Egiaztatu du bat datozela etiketak material edo produktuaren fitxa teknikoko zehaztapenekin.

3.- Ehungintzako material eta produktuak eta elementu osagarriak biltegiratzen ditu, eta
haientzako kokalekua eta baldintzak justifikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Produktuak jatorriaren eta aplikazioaren arabera taldekatu ditu.
b) Ehungintzako materialak eta elementu osagarriak erabili eta kontserbatzeko oinarrizko
baldintzak aipatu ditu.
c) Gaizki erabiltzeagatik edo biltegiratzeagatik gertatutako akatsak identifikatu ditu.
d) Ingurumeneko baldintzen zerrenda egin du (tenperatura, hezetasuna, argia eta aireztatzea,
besteak beste), eta pilatutako produktuak biltegian jartzeko prozedura zehaztu.
e) Biltegiko produktuen trazagarritasuna ziurtatu du.
f) Aurkezteko eta enbalatzeko garraiatzeko modu desberdinak biltegiratzeko eta garraiatzeko
premietara egokitu ditu.
g) Ehungintzako eta materialak eta elementu osagarriak biltegiratzeko eta egokitzeko oinarrizko
baldintzak identifikatu ditu.
h) Segurtasunari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko neurriak errespetatu eta aplikatu ditu
biltegian.
i) Biltegia garbi eta txukun eduki du uneoro.
4.- Biltegiko izakinak kontrolatzen ditu, eta gutxieneko kantitatea justifikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Biltegian diren produktuen inbentarioa egin du, eta, beharrezkoa denean, gorabeheren partea
ere bai.
b) Biltegiari lotutako dokumentazio teknikoa deskribatu du.
c) Gutxieneko biltegiratzea hornitzaileen hornidura denborarekin lotu du.
d) Biltegiratze eta inbentario motak eta haien aldagaiak identifikatu ditu.
e) Biltegiratzea berriturik dagoela ziurtatzeko erabiltzen diren mekanismoak zehaztu ditu.
f) Informatikako tresnak aplikatu ditu biltegia kontrolatzeko.
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g) Izakinen sarrerak eta irteerak erregistratu ditu, eta dagozkion artxiboak eguneratu ditu.
h) Argi egin du biltegiko kontrolari buruzko informazioa, modu txukunean, egituratuan eta
zehatzean.
i) Biltegia kontrolatzeak produkzio-prozesuan duen garrantzia baloratu du.
B) Edukiak:
1.- Materialak eta gaiak ehungintzan eta larrugintzan
Harrerako eragiketa eta egiaztapenak.
Produktuen sarrerari buruzko dokumentuak.
Etiketen eta dokumentazio teknikoaren irakurketa eta interpretazioa.
Materialen identifikazioa, nolakotasunaren eta ezaugarrien arabera.
Ehunezko materialen eta produktuen aurkezpen komertziala.
Materialetan, akats eta anomaliak detektatzea.
Zuntz naturalak, artifizialak eta sintetikoak. Sailkapena, ezaugarriak, propietateak eta lortzeko
prozesuak.
Hariak: motak, identifikazioa eta transformazio prozesuak.
Ehunak: zulo-brodatua eta puntua. Egitura eta lortzeko modua.
Ehundu gabeko oihalak: ezaugarriak eta lortzeko modua.
Larrua eta ilea. Ezaugarriak eta aplikazioak ehungintzan. Akats nagusiak.
Hobetzeko tratamenduak.
Ehungintzako produktuen, osagarrien eta hornigaien etiketatze-lanari buruzko arauak.
2.- Elementu osagarriak
Etiketen eta dokumentazio teknikoaren irakurketa eta interpretazioa.
Elementu osagarriak identifikatzea, nolakotasunaren eta ezaugarrien arabera.
Elementu osagarrien aurkezpen komertziala.
Akatsak eta anomaliak atzematea.
Lekedak eta kolak, silikonak eta disolbagarriak. Ezaugarriak eta aplikazioak jantzigintzan.
Osagarriak eta lanabesak: zerrendak, oihal-tartekiak, zintak, bieseak, lokarriak, eskudelak eta
bestelakoak.
Osagarriak: kremailerak, botoiak, parpailak, tolesak, bazterkiak, biziak, azpildurak, ingleteak,
patchworka eta bestelako erremateak.
Betetzeko edo indartzeko osagarriak: guata, muletoia, landare-zurda, lumak, kotoia, besteak
beste.
Tinduak eta argizariak. Motak eta aplikazioak.
Gortinak eta dekorazioko osagarriak egiteko erabilitako bestelako elementu osagarri batzuk.
Tapizatze-lanetan erabilitako beste material osagarri batzuk.
3.- Ehungintzako material eta produktuak eta elementu osagarriak biltegiratzea
Produktuen identifikazioa eta kodetzea.
Materialen biltegiratzea.
Gaien eta materialen manipulazioa.
Biltegiratzeko eta kontserbatzeko baldintzak.
Kokatzea, antolatzea eta espazioa optimizatzea.
Trazagarritasuna.
Ehungintzako materialen garbiketa eta mantentze-lana.
Arriskuei aurrea hartzeko neurriak biltegiratzean eta materialak erabiltzean.
4.- Biltegiaren kontrola
Biltegi txiki baten kudeaketa.
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Izakinen kontrola. Biltegiratze motak.
Inbentarioa: motak eta metodoak.
Biltegiaren kudeaketan informazioaren eta komunikazioaren teknologiak aplikatzea. Kalkuluorriak, testu-prozesadoreak eta berariazko aplikazioak. Posta elektronikoa.
Lanbide-modulua: Altzariak tapizatzea
Kodea: 3078
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Altzarien tapizatze-lanen aurrekontuak eta fakturak egiten ditu, eta haiek justifikatzen ditu
erabilitako materiala eta prozesuari lotutako zailtasuna kontuan hartuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Tapizatu behar den altzariaren edo altzari-atalaren neurriak hartu ditu.
b) Tapizatze-lanerako behar diren materialak zein diren finkatu du.
c) Luzera eta zabalera kalkulatu ditu.
d) Material kopurua kantitatea kalkulatu du.
e) Produktua garatzeak eskatu duen denbora kalkulatu du.
f) Horretarako zailtasunak adierazi ditu.
g) Merkataritzako marjina aplikatu die ezarritako kostuei.
h) Fakturak egin ditu, aurrekontuaren arabera, eta egon litezkeen desbideratzeak justifikatu,
betiere betebehar legalak betez.
i) Aurrekontua eta fakturak egiteko aplikazio informatikoak erabili ditu.
2.- Altzariak tapizatzeko makina, ekipamendu eta erremintak prestatzen ditu, hautatutako
aldagaiak lortu nahi den produktuaren ezaugarriekin lotuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamendu eta erremintak identifikatu eta sailkatu ditu tapizatzeko prozesuan dituzten
prestazioen arabera.
b) Lanabesen aldaketarekin lotutako muntatze eta desmuntatze eragiketak egin ditu.
c) Ekipamendu eta erreminten garbiketa, lubrifikazioa eta lehen mailako mantentze-lanak egin
ditu.
d) Ekipamendu, osagarri eta erreminten doiketa egin du, egin beharreko lanaren eta erabili behar
den materialaren arabera.
e) Parametroak proba-eragiketetara doitu ditu.
f) Ekipamenduen elementu suntsikorrak zein diren finkatu du, eta haien muntaketen eta
desmuntaketen proba-lanak egin ditu.
g) Lan-eremua ordenatuta, garbi eta seguru mantendu du.
h) Makina eta erreminten erabileraren segurtasunarekin zerikusia duten bitarteko eta
ekipamenduak identifikatu ditu.
i) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren arauak aplikatu
ditu.
3.- Altzarien tapizatze-lanerako piezak sortu ditu, patroiak egin, eta jantzigintzako teknikak
aplikatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Altzari modelo desberdinak tapizatzeko prozesuak aztertu ditu.
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b) Tapizatze-lanen irizpide estetikoak eta funtzionalak altzariaren kokalekuarekin eta
aplikazioarekin lotu ditu.
c) Altzari tapizatuak desmuntatu edo erantzi ditu, kanpoko edo barneko estalkia, ehunarteak,
betegarriak eta suspentsioak edo euskarriak kenduz.
d) Material batzuk eta besteak (kanpoko ehuna, artehuna, betegarriak, forruak eta bestelakoak)
prestatzeko prozedurak deskribatu ditu, eta eragina duten parametroak kontrolatzen ditu
desbideratzeak saihesteko (testura, kolorea, marrazkia eta bestelakoak).
e) Patroia egin du, tapizatu beharreko altzariaren neurrietara egokituta.
f) Materiala markatu du hauek seinalatuz: juntura-puntuak, bazterren akaberak, apaingarrien eta
hornigaien kokalekua.
g) Mozketa-lanak piezen profilak deformatu gabe egin ditu, eta hariaren norabide egokian.
h) Mihiztatze-eragiketak egin ditu, lotura-mota bakoitzerako egokiak diren metodo eta teknikak
aplikatuz (oihal-ertzen akabera, izurtua, itxiturakoa, eta beste batzuk).
i) Tarteko eta bukaerako akabera-lanak egin ditu, segurtasuneko eta estetikako irizpideak
kontuan hartuta.
j) Jantzigintzako ideia batzuk eta besteak proposatu ditu, eta sormen-jarrera erakutsi du.
k) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren arauak aplikatu
ditu.
4.- Altzariak tapizatzen ditu, tapizatuak muntatzeko prozedurak identifikatuz eta aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Altzarien armazoiaren eta suspentsioaren elementuak identifikatu ditu.
b) Apar eta guata moten eragina deskribatu du.
c) Altzariaren armazoia prestatu du, egonkortasunik eta sendotasunik ba ote duen egiaztatu.
d) Suspentsio-elementuak jarri ditu altzariaren armazoian (hedeak, malguki kiribilak edo
tentsiokoak, zumitzak eta beste batzuk).
e) Material betegarria banatu du (aparra, zurda, kotoi harroa), eta modeloaren egiturara eta
formara egokitu.
f) Material betegarriarekin, nahi den simetria eta bolumena lortu ditu.
g) Zona bakoitzari dagozkion piezak finkatu ditu (kanpoko eta barneko ehunak, ehunartea,
forrua).
h) Elementu apaingarriak aplikatu ditu, diseinuaren arabera (mortxilak, botoiak, galoiak eta beste
batzuk).
i) Tapizatze-laneko akats edo problemak antzeman ditu, eta, ahal izan denean, tokian bertan
konpondu.
j) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren arauak aplikatu
ditu.
k) Lan-eremua txukun eta garbi utzi du tapizatze-lana bukatu eta gero.
B) Edukiak:
1.- Altzariak tapizatzeko lanen aurrekontua eta fakturak egitea
Tapizatu beharreko altzari motak, modeloak eta ezaugarriak: aulkiak, tabureteak, oinazpikoak,
besaulkiak, sofak, besteak beste.
Altzari motak: klasikoa, modernoa eta zaharberritua.
Altzariak tapizatzeko neurriak hartzeko lana. Neurtzeko teknikak.
Tapizatze motak. Formak. Txantiloi eta patroiak, produktuaren arabera.
Materialen eta hondar-materialaren kalkulua.
Aurrekontu baten datuak. Entregatzeko epeak, ordainbidea eta kalitateak.
Mozkin marjina. Deskontuak. Salmenten bolumena.
Aurrekontuak egitea, aplikazio informatikoak erabilita.
Irudikapen grafikoa. Diseinua eta krokisa.
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Ekoizpenerako jarraibide teknikoak.
Lotutako zergak. BEZ.
2.- Makinen, ekipamenduen eta erreminten doikuntza
Tapizatze-lanetan erabiltzen diren makinen, lanabesen eta osagarrien motak.
Makinen, lanabesen eta osagarrien makinen funtzioak ekoizpen-prozesuan.
Makinak, lanabesak eta osagarriak erabiltzeko prozedurak.
Segurtasun-irizpideak eta baldintzak ekoizpen-prozesuan.
Makinen atal suntsikorrak eta atal doigarriak.
Makinak doitzeko eragiketak.
Lehen mailako mantentze-eragiketak.
Makinak garbitzeko ekipamendu eta osagarriak.
Ohiko matxurak.
Segurtasun-arauak.
Laneko arriskuak prebenitzea. Norbera babesteko ekipamenduak.
3.- Tapizatu beharrekoaren piezak lortzea
Tapizatu beharrekoaren osagaiak bereiztea.
Tapizerien eta betegarrien patroigintza: teknikak eta materialak; patroiak kodetzea eta
biltegiratzea.
Patroiak kokatzea.
Tapizatzeko piezen eta betegarrien markatze-lana.
Material batzuk eta besteak ebakitzeko teknika eta prozedurak.
Ebakitako pieza batzuk eta besteak mihiztatzeko teknika eta prozedurak. Jostura motak: atzerapuntada, diagonalean albaintzea, ezkutuko puntua, botoi-zuloko puntua, kate-itxurako puntua, oxkarra
eta beste batzuk.
Tapizeriako zorroak edo piezak egitea. Prozesuaren kalitatearen kontrola.
Akabera-teknikak: alozak, tolesak, azpildurak, xingolak, botoiak, botoi-zuloak, kremailerak eta
bestelakoak.
Ekoizpenean kalitatea kontrolatzeko sistemak, tapizatze-prozesuetan aplikatuak.
Joerak eta sormena altzariak tapizatzeko lanetan.
Norbera babesteko ekipamenduak.
Laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak.
4.- Altzarien tapizatze-lana
Altzariak egiteko osagaien tipologia eta oinarrizko ezaugarriak. Armazoiaren egitura.
Esekidura- eta betetze-elementuen funtzioak.
Tapizatzeko teknika orokorrak.
Tapizatze-lanaren piezak altzarian muntatzeko elementuen aplikazioa: iltzeak, grapak, bernoak,
zuretarako torlojuak.
Oinarria eta bigungarria.
Osagarriak eta apaingarriak aplikatzea.
Segurtasunari buruzko aspektuak tapizatzearen muntaketa-eragiketei dagokienez.
Garbiketa eta akabera lanak tapizatze-prozesuan.
Laneko arriskuen prebentzioari eta segurtasunari buruzko arauak.
Lanbide-modulua: Bezeroaren arreta
Kodea: 3005
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 66 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
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1.- Arreta egiten die balizko bezeroei, komunikazio-teknika batzuk eta besteak ezagutuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Balizko bezeroaren portaera aztertu du.
b) Jarrera eta solasa egoki moldatu ditu abiapuntuko egoerara.
c) Balizko bezeroari buruzko beharrezko informazioa lortu du.
d) Komunikazioa bultzatu du, teknika eta jarrera egokiak erabiliz haren garapenerako.
e) Solasaldian aritu da, formulak, merkataritzako hiztegia eta komunikazio-loturak erabilita
(argibideak eskatzea, informazioa eskatzea, norbaiti errepikatzeko eskatzea eta beste hainbat).
f) Erraz ebazteko moduko galdera bati erantzun dio, merkataritzako lexiko egokia erabiliz.
g) Aldez aurretik ezarritako gai bati buruz ahoz jardun du talde baten aurrean edo bi solaskidek
parte hartzen duten komunikazio-harreman batean.
h) Besteekiko jarrera adostaile eta sentibera izan du, tratuan gozo eta adeitsu agertuz.
i) Argi eman du informazioa, modu txukunean, egituratuan eta zehatzean.
2.-Zerbitzuaren aukeren berri ematen dio balizko bezeroari, ikuspuntu teknikotik arrazoituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Publiko mota desberdinak aztertu ditu.
b) Bezeroak eta hornitzaileak bereizi ditu, eta horiek publikotik oro har.
c) Merkataritzako komunikazioaren oinarrizko terminologia ezagutu du.
d) Informazioaren eta publizitatearen arteko bereizketa egin du.
e) Erantzunak egokitu ditu jendearen galderen arabera.
f) Bezeroari zerbitzuaren ezaugarrien berri eman dio, batez ere espero daitezkeen kalitateei
dagokienez.
g) Bezeroa aukera gomendagarrienaz aholkatu du, aukera bat baino gehiago daudenean, eta
bakoitzaren ezaugarriei eta akaberei buruzko informazioa eman dio.
h) Bezeroari eskatu dio egin duen hautaketaren berri emateko.
ditu.

3.- Egindako zerbitzuaren berri ematen dio balizko bezeroari, eta egindako eragiketak arrazoitzen
Ebaluazio-irizpideak:

dio.

a) Prozesatutako artikuluak eman dizkio bezeroari, eta haietan egindako zerbitzuen berri eman

b) Entregatutako artikuluetan egin beharreko eragiketak eta horretarako aurreikusitako denborak
modu egokian jakinarazi dizkio bezeroari.
c) Zerbitzuari edo produktuari buruz eman beharreko dokumentuak identifikatu ditu.
d) Lortutako akaberarekin bezeroa ados dagoen ala ez jakin du, eta adostasunik ez badu, haren
kexak modu egokian jaso ditu.
e) Txukuntasuna eta zuzentasuna baloratu ditu, hala janzkeran nola gorputz-irudian, bezeroen
arretarako funtsezko elementutzat jo ditu-eta.
f) Bezeroarekiko errespetua gorde du une oro.
g) Bezeroaren leialtasuna lortzen saiatu da, lan ona eginez.
h) Bermealdia zehaztu du, baita hari lotutako legezko betebeharrak ere.
4.- Balizko bezeroen erreklamazioak entzuten ditu, eta jarduketa-protokoloa ezagutzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bezeroari hainbat aukera eman dizkio erraz konpon daitezkeen erreklamazioetarako, eta argi
azaldu dizkio egin beharreko lanen denbora eta baldintzak, baita zenbateko aukera dagoen espero
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den aldaketa lortzeko ere.
b) Indarrean dauden legeek azpimarratzen dituzten alderdi garrantzitsuenak azaldu ditu,
erreklamazioei dagokienez.
c) Behar besteko informazioa eta dokumentazioa eman dizkio bezeroari, idatzizko erreklamazioa
aurkez dezan, halakorik behar badu.
d) Bezeroak erreklamazioa egiteko aurkeztutako formularioak jaso ditu.
e) Erreklamazio-orri bat bete du.
f) Informazioa konpartitu du lantaldearekin.
B) Oinarrizko edukiak
1.- Bezeroen arreta
Komunikazio-prozesua. Esku hartzen duten agenteak eta elementuak. Bezeroekin komunikatzeko
kanalak.
Komunikatzeko oztopoak eta zailtasunak.
Ahozko komunikazioa: ahozko mezuak igortzea eta jasotzea.
Motibazioa, frustrazioa eta babes-mekanismoak. Komunikazio ez-ahozkoa.
Enpatia eta harmena.
2.- Produktu eta zerbitzuen salmenta
Saltzaile profesionalaren jarduera.
Produktu eta zerbitzuen ezaugarriak azaltzea. Produktua aurkeztea eta erakustea.
Saltzailea. Ezaugarriak, funtzioak eta jarrerak. Salmentarako eta haren garapenerako kualitateak
eta gaitasunak.
Saltzaile profesionala: jarduketa eredua. Bezeroekiko harremana. Bezeroaren objekzioak.
Salmenta-teknikak.
Saldu ondoko zerbitzuak.
Txikizkako Merkataritza Antolatzeko Legearen oinarrizko alderdiak.
3.- Bezeroarentzako informazioa
Eginkizunak, helburuak eta bezeroen eta profesionalaren arteko harremana.
Bezero motak eta haien harremana zerbitzugintzarekin.
Banan-banako harrera, konfiantzaren oinarri gisa, zerbitzua eskaintzerakoan.
Bezeroaren beharrak eta gustuak, bai eta haiek asetzeko irizpideak ere.
Bezeroak leial egitea.
Bezeroen objekzioak eta eurak nola tratatu.
Jasotako artikulua sailkatu ahal izateko identifikatu behar diren funtsezko parametroak. Haiek
jasotzeko teknikak.
Zerbitzuak emateari lotutako oinarrizko dokumentazioa.
4.- Erreklamazioen tratamendua
Erreklamazioen aurrean jarduteko erabiltzen diren teknikak. Erreklamazioak kudeatzea.
Konpontzeko aukerak. Erreklamazioaren testuingurua osatzen duten elementu formalak.
Erreklamazio batean beharrezkoak diren dokumentuak edo frogak. Erreklamazioak biltzeko
prozedura.
Erreklamazioak kudeatzeko tresna informatikoak erabiltzea.
Lanbide-modulua: Altzarien muntaketa
Kodea: E670
Kurtsoa: 2
Iraupena: 240 ordu
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A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Arotzeriako altzariak muntatzen eta doitzen ditu muntaketa-aginduen arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Muntatu beharreko azpimultzoa eta finkatze-elementuak eratzen dituzten osagaiak hautatu ditu
(gaileta, listoiak, grapak, torlojuak, iltzeak).
b) Aurremuntaketarako erabiltzen den itsasgarria prestatu du fabrikatzaileen jarraibideen arabera.
c) Aurremuntaketarako erabiltzen diren prentsaketako ekipamenduak (pneumatikoak edo
hidraulikoak) doitu ditu.
d) Osagaien zulo eta junturetan itsasgarria aplikatu du, hala behar izanez gero.
e) Azpimultzoak eratzen dituzten pieza kolaztatu batzuk eta besteak mihiztatu ditu.
f) Mihiztatutako piezak prentsatu ditu aurremuntaketako prentsetan edo muntaketa-bankuetan,
eta dimentsioak, eskuairaldea eta lasaierak egiaztatu ditu.
g) Azpimultzoak eratzen dituzten eta itsasgarririk behar ez duten elementuak mihiztatu ditu
grapen, torlojuen edo lotzeko sistemen bitartez.
h) Lortutako azpimultzoaren azaleko akatsak ezkutatu ditu kolorezko mastikak aplikatuz.
i) Konpondutako gainazalak tresna eramangarriz edo eskuz lixatu ditu, gainazal laua lortzeko.
j) Erabilitako aurremuntaketako ekipamenduak mantendu ditu mantentze-laneko jarraibideek
diotenaren arabera.
2.- Burdineria eta osagarriak jartzen ditu makina automatikoen edo eskuzko erreminten bidez,
muntaketako aginduei jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Txertatu beharreko pieza, azpimultzo eta burdineriak hautatu ditu.
b) Burdineria (gidariak, gontzak) txertatzeko makinen buruak kargatu ditu, zehaztutako
burdineriarekin.
c) Buruen eta topeen posizioa doitu du makinetan, planoen edo dokumentu teknikoen
jarraibideen arabera.
d) Eskuz jarri beharreko burdineriak txertatu ditu zehaztutako lekuetan, eta egokiak diren
erreminta eramangarriekin finkatu ditu.
e) Burdineria txertatzeko erabilitako ekipamenduak mantendu ditu mantentze-laneko jarraibideek
diotenaren arabera.
3.- Osagaiak eta azpimultzoak mihiztatzen ditu, eta hala arotzeriako eta altzarigintzako amaierako
elementuak eratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Muntatu beharreko osagai eta azpimultzoak eta finkatze-elementuak hautatu ditu (gailetak,
listoiak, grapak, torlojuak, iltzeak, burdineria).
b) Muntaketarako erabiltzen den itsasgarria prestatu du fabrikatzaileen jarraibideen arabera.
c) Muntaketako prentsa pneumatiko edo hidraulikoak doitu ditu prentsaketa-denboraren eta
presioaren zehaztapenen arabera, kontuan hartuta itsasgarri mota eta ingurumen-faktoreak
(tenperatura eta hezetasuna).
d) Osagaien eta azpimultzoen zulo eta junturetan itsasgarria aplikatu du, hala behar izanez gero.
e) Altzaria edo arotzeriako elementua eratzen duten azpimultzo kolaztatuak mihiztatu ditu.
f) Mihiztatutako piezak prentsatu ditu aurremuntaketako prentsetan edo muntaketa-bankuetan.
g) Itsasgarririk behar ez duten azpimultzoak mihiztatu ditu grapen, torlojuen edo lotzeko sistemen
bitartez.
h) Lortutako produktuaren azaleko akatsak ezkutatu ditu kolorezko mastikak aplikatuz.
i) Konpondutako gainazalak tresna eramangarriz edo eskuz lixatu ditu, gainazal laua lortzeko.
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j) Erabilitako muntaketako ekipamenduak mantendu ditu mantentze-laneko jarraibideek
diotenaren arabera.
B) Edukiak:
1.- Arotzeriako altzarien muntaketa
Ebanisteriako altzariak eta haien osagaiak.
Piezen eta altzari-multzoen planoak. Irudikapena.
Neurri normalizatuak.
Muntaketa-planoak egitea. Ezaugarriak eta propietateak. Sinbologia. Perdoiak.
Altzariak fabrikatzeko/muntatzeko aginduak interpretatzea.
Sartu beharreko datuak, ezaugarri nagusiak.
Maneiua eta interpretazioa.
Azpimultzoak lixatzea.
Grapatzea, iltzeztatzea eta torlojutzea:
Zulatzea: motak, ezaugarriak, aplikazioak.
Ziriztatzea: motak, ezaugarriak, aplikazioak.
Aurremuntaketan erabiltzen diren prentsatze-ekipamendua doitzea.
Ebanisteriako muntaketan berdintzea.
Muntaketan kolaztatzea: muntaketan erabiltzen diren itsasgarriak, kolak eta silikonak.
Txantiloiak egitea: xedea, kontzeptua, teknikak.
Akatsetan mastika jartzea.
Zur zerratua. Merkataritzako zurak.
Zuretik eratorritako taulak (kontratxapatuak, partikulazkoak, zuntz gogorrekoak, dentsitate
ertaineko zuntzezkoak, txirbilezkoak, listoidunak, egur trinkozkoak), gordinak eta gainestaliak.
Ebanisteriako altzarietarako kristalak.
Muntaketa-ekipamenduen mantentze-lana.
2.- Altzarietan burdineria eta beste osagarri batzuk muntatu eta doitzea
Burdineriak eta lotura-sistemak, ebanisteriako altzariak muntatzeko.
Metalezko elementuak ebanisteriako altzarietarako.
Altzarien ataletan gontzak, gidariak eta burdineria txertatzea.
Burdineriak egokitzeko teknikak
Burdineria txertatzeko ekipamenduen mantentze-lana.
3.- Osagaien eta azpimultzoen amaierako mihiztaketa. Kalitate-kontrolak
Ebanisteriako altzarien osagaiak jasotzea: ikuskapena eta kontrola.
Elementuak mihiztatzea azpimultzoak eratzeko.
Altzarien mihiztatzea egiaztatzeko teknikak.
Muntaketaren amaierako egoera egiaztatzea.
Lasaierak eta diferentziak doitzea. Teknikak eta ekipamenduak.
Muntaketan ekoizpena eta denborak kontrolatzea.
Ebanisteriako altzarietan dimentsio-akatsak identifikatzea. Kalitate-kontrola.
Ebanisteriako altzarien pieza eta osagaietan dimentsiokoak ez diren akatsak identifikatzea.
Produktuaren araudia eta dimentsio normalizatuak ebanisteriako altzarietan.
Ebanisteriako altzarien muntaketan aplikatutako laneko segurtasun- eta osasun-arauak:
ebanisteriako altzariak muntatzeko lanaren berezko arrisku-motak, babes eta prebentzio metodoak,
norbera babesteko lanabesak, lehen sorospenak.
Ebanisteriako altzarien muntaketan aplikatu behar den ingurumen-araudia.
Lanbide-modulua: Prozesuen interpretazio grafikoa eta analisia
Kodea: E671
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Kurtsoa: 2
Iraupena: 66 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Zura eta taulak mekanizatzeko prozesuak aztertzen eta deskribatzen ditu (berriro zerratzea,
ebakitzea, arrabotatzea, lodieran arrabotatzea, moldura jartzea, fresatzea, junturak mekanizatzea,
zulatzea, torneatzea, ertzak txapatzea, kalibratzea eta lixatzea).
Ebaluazio-irizpideak:
a) Zuraren eta taulen mekanizazioan esku hartzen duten prozesu/eragiketa batzuen eta besteen
helburuak eta izendapenak deskribatu ditu.
b) Zura eta taulak mekanizatzeko prozesuen fase batzuk eta besteak erlazionatu ditu sarrerako
eta irteerako produktuekin eta fase bakoitzean egindako eragiketekin.
c) Prozesuaren ezaugarri diren eragiketa-sekuentziak (makinak eta lanabesak prestatzea,
materialaren elikadura, kontrola, egiaztapena eta mantentze-lana) deskribatu ditu eta zura eta taulak
mekanizatzeko makinekin erlazionatu ditu.
d) Mekanizazio-prozesuaren ohiko arrisku eta akatsak deskribatu ditu, bai eta norbera babesteko
beharrezkoak diren bitartekoak ere.
e) Pieza bat behar bezala dagoela egiaztatzeko aukera ematen duten ezaugarriak zein diren
zehaztu du.
2.- Zura eta eratorriak mekanizatzeko prozesuak egiteko beharrezkoa den fabrikaziodokumentazioa aztertzen eta deskribatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mekanizazio-prozesuek esku hartzen duteneko ibilbide-orri batean beharrezkoak diren
informazio-eremuak deskribatu ditu.
b) Fabrikazio-agindu batean mekanizazio-prozesu bakoitzerako barnean hartu behar duen
beharrezko informazioa aipatu du.
c) Kalitate-sistema batean oinarritutako prozesu-jarraibide tekniko batean bildu beharreko
informazioa ezarri du, zuraren eta deribatuen mekanizazio-prozesu batzuetarako eta besteetarako.
3.- Altzarigintzan eta arotzerian erabiltzen diren piezen eta multzoen planoak interpretatzen ditu,
eta mekanizazio-prozesuen ezaugarriak ondorioztatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planoan identifikatu ditu zuraren eta deribatuen mekanizazio-prozesuen kokapena, forma eta
ezaugarriak.
b) Zuraren eta deribatuen mekanizazio-prozesuen ibilbide-orria bat ezarri du, pieza baten
inguruan.
c) Fitxa teknikotik ondorioztatu ditu material mota, kalitatea, pieza-kopurua eta egin beharreko
mekanizazio-eragiketak.
d) Fabrikazio-orrian identifikatu ditu zuraren eta deribatuen mekanizazio-prozesu batzuk eta
besteak.
B) Edukiak:
1.- Zuraren eta taulen mekanizazioan erabiltzen diren prozesu eta materialak
Zuraren eta deribatuen mekanizazioko prozesu eta eragiketak. Prozesuaren/eragiketaren
terminologia eta helburua.
Prozesuen sekuentziazioa.
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Zura zerratzea eta berriro zerratzea.
Taulak ebakitzea
Arrabotatzea-lodieran arrabotatzea-moldura jartzea.
Mihiztaketak mekanizatzea eta zulatzea.
Fresatzeko makinekin mekanizatzea.
Lixatzea eta zulatzea.
Zura: arotzerian eta altzarigintzan gehien erabiltze diren barietateak (pinua, pagoa, haritza, beste
batzuk). Ezaugarriak eta funtsezko propietateak. Akatsak eta anomaliak.
Zerratutako zura, berriro zerratzeko. Kontzeptua. Motak (lakak, oholtzarrak, bestelakoak).
Merkataritzarako dimentsioak. Aplikazioak. Sailkatzeko erregelak.
Taulak: arotzerian eta altzarigintzan gehien erabiltzen diren motak (partikulazkoak, dentsitate
ertaineko zuntzezkoak, kontratxapatuak, zuntz gogorrekoak, listoidunak, bestelakoak). Makina
arruntetan ebakitzearekin zerikusia duten ezaugarriak eta propietateak.
Arrabotatzeko, lodieran arrabotatzeko eta moldura jartzeko prestatutako piezetan zurak duen
hezetasun-edukia. Baldintza aproposak. Neurketa-teknikak. Neurketa tresnak (xilohigrometroak).
Taulen eta zuren ataltzea optimizatzea: helburua. Teknikak.
Zuraren eta taularen ataltzeko ebakitze-zerrendak. Erabilerak eta kontzeptuak.
Optimizazio-planoak interpretatzea.
2.- Produkzio ez-grafikoko dokumentazioa interpretatzea
Ibilbide-orriak. Interpretazioa.
Ebakitze/ataltze zerrendak. Interpretazioa.
Makinaren, prozesuaren, materialaren, produktuaren, bestelakoen araberako aginduak.
Interpretazioa.
Prozesu-jarraibideak. Interpretazioa.
Kalitate- edo kudeaketa-sistemaren jarraibideak. Interpretazioa.
Ekoizpena kudeatzeko atzeraelikadura-sistemak (ekoizpen parteak, denboren fitxaketa).
Prozesuaren jarraibide teknikoak. Ezaugarriak, helburu nagusiak.
Osagaiak kontrolatu eta onartzeko ikuskapena.
Altzarigintzako piezetan eta arotzeria-elementuetan dimentsio-akatsak identifikatzea. Dimentsioak
neurtu eta kontrolatzea, perdoiak.
Altzarigintzako piezetan eta arotzeria-elementuetan dimentsiokoak ez diren akatsak identifikatzea.
3.- Zura eta deribatuak mekanizatzeko plano eta krokisak interpretatzea
Zura eta deribatuak mekanizatzeko plano eta krokisak interpretatzea
Zurezko eta deribatuetako piezetan osagarriak eta burdineria grafikoki identifikatzea.
Lanbide-modulua: Egurra lantzeko makina eta ekipamendu industrialak
Kodea: E672
Kurtsoa: 2
Iraupena: 144 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
ditu.

1.- Makina industrialak prest jartzen ditu, eta arotzeria eta altzarigintzako fabrikaziorako doitzen
Ebaluazio-irizpideak:

a) Lineako parametroak doitu ditu, elementu eta talde batzuk eta besteak sinkronizatzeko, eta
erabili beharreko material eta piezei egokitu dizkie.
b) Makinetan lanabesak eta erremintak kokatu ditu, eta parametroak doitu ditu (ebaketaangeluak, sakonera, dimentsioa, abiadurak, lerrokadura).
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c) Makinei parametroak (dimentsioa, abiadura, lerrokadura, makurdura, presioa) esleitu zaizkie,
datu teknikoen eta mekanizazio-motaren arabera.
d) Makinaren mantentze-lanaren fitxan agerrarazi ditu makinen ohiko funtzionamenduan maizen
gerta daitezkeen anomaliak edo alterazioak.
e) Erabilitako makinak koipeztatu eta garbitu ditu, erremintak aldatu ditu eta uhalak tenkatu ditu.
2.- Makina industrialik ohikoenak eskuz elikatzeko eragiketak egiten ditu, eta eskatzen diren
dimentsio-ezaugarriak eta kalitatea dauzkaten piezak lortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mekanizazioko gailuak kokatu ditu, eta mekanizatu beharreko piezen ezaugarrien arabera doitu
ditu (neurri edo profil diferenteak dauzkaten piezak).
b) Piezak pilatu ditu, makinak elikatu aurretik, ibilbide-orriaren arabera.
c) Makinak elikatu ditu, eta piezen ezaugarriak egiaztatu ditu (aurpegi nagusiak, zainaren
noranzkoa, kokalekua, dimentsioak eta akatsen orientazioa).
d) Materialaren sarrera eta irteera egiaztatu ditu sistema automatiko edo erdi-automatikoetan, eta
nahi den kalitatea lortu du.
e) Aurretiaz finkatutako parametroak mantendu ditu, eta horretarako makinaren funtzionamendua
kontrolatzeko gailu batzuk eta besteak doitu ditu.
f) Istripu-arriskuak murrizteko segurtasun-bitartekoak eta norbera babesteko ekipamenduak
(NBE) erabili ditu.
3.- Makina industrialen doikuntzan aplikatu behar diren araudiak aipatzen ditu, eta araudi horiek
zehaztu ere egiten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Produktuaren eta instalazioaren araudia identifikatu du.
b) Identifikatu du laneko segurtasun- eta osasun-araudia, ekipamenduen, materialen eta
egindako prozesuaren arabera, bai eta eskatzen diren norbera babesteko elementuak (NBE) ere.
c) Identifikatu du ingurumen-araudia, erabilitako produktuen arabera, bai eta sortutako
hondakinak ere.
B) Edukiak:
1.- Zuraren tratamendurako makina industrialak prest jartzea, doitzea eta haien mantentze-lana
egitea
Ebakitzaile automatikoak: deskribapena, prestaketa, funtzionamendua eta mantentze-lana.
Taulen ataltzea optimizatzea.
Eskuairatzearen, kanteatzearen eta profilatze-mekanizatzearen teknika, konbinatuetan.
Ertzak txapatzeko eta trinkotzeko kolak.
Txapagailuak: deskribapena, prestaketa, funtzionamendua eta mantentze-lana.
Ertzak plakaz estaltzeko erremintak eta tresnak.
Berriro zerratzeko eta lerroak (trontzatzea eta optimizatzea, beste batzuk) eta finger lerroak.
Lerroko zulagailu automatikoak: deskribapena, prestaketa, funtzionamendua eta mantentze-lana.
Moldurak egiteko makina automatikoak: deskribapena, prestaketa, funtzionamendua eta
mantentze-lana.
Moldurak estaltzeko makina automatikoak: deskribapena, prestaketa, funtzionamendua eta
mantentze-lana.
Mekanizazio-zentroak.
Kalibratzea eta lixatzea, makina automatikoekin: motak eta helburua.
Lixak: motak eta pikorrak. FEPA.
Lerroan lixatu eta kalibratzeko prozesua.
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Zuraren industria-makinen oinarrizko edo erabilerako mantentze-lana.
Ebakitzeko lanabesen mantentze-lana. Zorroztea.
2.- Zuraren eta taulen mekanizazioa, lerroko industria-makinekin eta zenbakizko kontroleko
makinekin
Lerroko eta zenbakizko kontroleko industria-makinak, zuraren eta altzarigintzaren sektorerako.
Motak, deskribapena, funtzionamendua eta mantentze-lanak.
Lerroko eta zenbakizko kontroleko industria-makinen ezaugarriak eta gailuak: erremintaaldaketak, gehien erabiltzen diren segurtasun- eta babes-gailuak.
Erremintak, lanabesak eta euste-sistemak hautatu eta muntatzea lerroko eta zenbakizko
kontroleko industria-makinetan. Motak, ezaugarriak, aplikazioak. Lotzeko txantiloiak prestatzea.
Teknikak, materialak, erabilerak.
Mekanizazio-parametroak: aurreratzea, ebakitze-abiadura konstantea eta aldakorra,
iraganaldiaren sakonera.
Lanabesak: ezaugarriak, muntaketa, lerrokatzea eta zentratzea.
Erremintak: eusteko gailuak, luzeren neurketa, kontrolean zuzentzaileak sartzea.
Modu arruntean edo ordenagailuz lagundutako sistemen bidez (CAD-CAM) egindako kontroletan
programak sartzea.
Mekanizazio-zentroetarako mekanizazio-programak egiaztatzea: eskuz eta ordenagailuz
simulatzeko teknikak, errore-motak eta horien zuzenketa, segurtasun-kopiak.
Elikadura eta deskarga, mekanizazio-zentroetan. Piezak pilatzea, kargak prestatzea, elikatzea eta
deskargatzea. Teknikak, lanabesak. Ezaugarriak.
Proba-iraganaldia, egiaztapen-parametroak.
3.- Lerroko eta zenbakizko kontroleko makina eta ekipamenduei aplikatu behar zaien araudia.
Kalitate-kontrolak
Produktuaren araudia eta zuraren eta oholen dimentsio normalizatuak.
Lerroko eta zenbakizko kontroleko makina eta ekipamenduen doikuntzari aplikatu behar zaizkion
laneko segurtasun- eta osasun-arauak: datuak hartzeko lanaren berezko arrisku-motak, babes eta
prebentzio metodoak, norbera babesteko lanabesak, lehen sorospenak.
Lerroko mekanizaziorako makina eta ekipamenduen doikuntzari aplikatu behar zaion ingurumenaraudia.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak I.
Kodea: 3009.
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problema errazak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna
eta autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi errazak proposatu ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik bildutako
zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesiak aztertu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats eman dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta frogen bidez defendatu du bere jarrera
hori.
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f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta gatazkak konpontzeko trebetasunak badituela
azaldu du.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Gidoi bati jarraikiz, ikerketa eta laborategiko praktika errazak egiten ditu; horretarako, hainbat
teknika aplikatzen ditu, materiala behar bezala erabili, magnitude egokiak neurtu eta emaitzak
interpretatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko oinarrizko materialaren zerrenda egin du, izan ditzakeen aplikazioak ere jasota.
b) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
c) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitatetan adierazi.
d) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
e) Egin behar duen teknika esperimental bakoitzean, kontuan izan ditu higiene- eta segurtasunbaldintzak.
f) Lan esperimentalean segurtasunaren oinarrizko arauak onartu eta bete ditu, eta erabili dituen
tresnak eta materiala zaindu ditu.
g) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
h) Hipotesiak aztertu ditu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
i) Metodo eta prozedura esperimental erraz eta askotarikoak planifikatu ditu hipotesia
gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
j) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
k) Antolatu eta interpretatu egin ditu datu esperimentalak, hainbat baliabideren laguntzarekin.
l) Azalpen arrazoituak eman ditu, hipotesia berresteko edo gezurtatzeko asmoz.
m) Ikerketaren emaitzen berri eman du, eta txostenak egin ditu hainbat baliabide eta euskarri
analogiko eta/edo digital baliatuta.
n) Lan zientifikoa antolatu du, ordenari eta zehaztasunari eutsita.
ñ) Informazioa hainbat formatutan bilatu, kontsultatu eta erabili du.
o) Egoki erabili du hiztegi zientifikoa.
3.- Materiak naturan izaten dituen forma guztiak aintzat hartuta, materiaren funtsezko
propietateak identifikatzen eta deskribatzen ditu, magnitude fisikoak eta oinarrizko unitateak sistema
metriko hamartarrean erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren propietateak deskribatu ditu.
b) Luzeraren, masaren eta edukieraren unitate-aldaketak egin ditu.
c) Bolumenaren eta edukieraren unitateen arteko baliokidetasuna identifikatu du.
d) Eguneroko egoeretan neurketak egin ditu, eta notazio zientifikoaren bitartez adierazi du
emaitza, Nazioarteko Sistemako unitateetan.
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e) Materiaren propietate orokorrak eta propietate bereziak bereizi ditu, eta propietate berezien
bitartez substantziak identifikatu ditu.
f) Materiak izan ditzakeen agregazio-egoerak identifikatu ditu.
g) Materiaren egoera-aldaketak identifikatu eta izendatu ditu.
h) Eredu zinetiko-molekularra erabili du egoera-aldaketak azaltzeko.
i) Substantzia baten agregazio-egoerak zeintzuk diren bereizi du, fusio- eta irakite-tenperatura
jakinda.
j) Irakitearen eta lurrunketaren arteko aldeak zehaztu ditu, adibide errazen bitartez.
4.- Nahaste sinpleen osagaiak bereizteko metodo egokiena erabiltzen du, nahastearen oinarrian
dagoen prozesu fisiko edo kimikoarekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adibide errazen bitartez, sistema material homogeneoak eta heterogeneoak identifikatu ditu.
b) Substantzia puruak eta nahasteak zer diren identifikatu eta deskribatu du.
c) Substantzia puruen eta nahasteen arteko desberdintasun nagusiak zeintzuk diren adierazi du.
d) Prozesu fisikoak eta kimikoak bereizi ditu.
e) Substantzien zerrenda batetik, nahasteak, substantzia sinpleak eta konposatuak hautatu ditu.
f) Nahasteak bereizteko metodo errazak aplikatu ditu modu praktikoan.
g) Lanbideekin lotura duten materialen oinarrizko ezaugarri orokorrak deskribatu ditu, IKTak
erabilita.
h) Talde-lanaren aldeko jarrera agertu du.
5.- Ohartzen da energia dagoela prozesu naturaletan, eta bizitza errealeko fenomeno errazak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketak egiteko ahalmenarekin lotu du energiaren kontzeptua.
b) Energiaren esku-hartze agerikoa duten eguneroko bizitzako egoerak identifikatu ditu.
c) Organismoari eta bizitzari eustearekin lotutako prozesuen artetik, energiak egiteko
garrantzitsua betetzen duen prozesuak deskribatu ditu.
d) Energia magnitudetzat definitu du, eta badaki energia neurtzeko zer unitate erabiltzen diren.
e) Energiaren unitate-aldaketak aplikatu ditu.
f) Beroa eta tenperatura bereizi ditu.
g) Eguneroko fenomenoetan agerian geratzen diren energia motak identifikatu ditu.
h) Energiaren kontserbazioa azaldu du, hainbat sistematan.
i) Askotariko energia-iturriak azaldu ditu.
j) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen taldeak finkatu ditu.
k) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen abantailak eta eragozpenak (lortzeko modua,
garraioa, erabilera) azaldu ditu, IKTak erabilita.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko energia-iturriak zeintzuk diren aztertu du, eta lanbide-profilarekin
lotura dutenak aipatu ditu.
6.- Osasuna eta gaixotasuna bereizten ditu, eta osasunarekin lotutako arrisku-egoerak
identifikatzen; horretarako, giza gorputzari buruzko jakintza baliatzen du, eta gure bizimoduaren
ohiturak gaixotasun ohikoenekin lotzen, gaixotasun horien aurkako oinarrizko defentsa-printzipioak
aipatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsonentzako osasun- eta gaixotasun-egoerak identifikatu ditu.
b) Herritarren gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso ohikoenak identifikatu eta sailkatu ditu, eta
gaixotasun horien kausak, agente eragileak, prebentzioa eta tratamenduak aipatu ditu.
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c) Immunitate-sistemaren oinarrizko funtzionamendua azaldu du, eta txertatzea gaixotasunen
prebentziorako ekarpen biomedikoa dela balioetsi du.
d) Aintzat hartu du txertatze-kanpainak garrantzitsuak direla gaixotasun infekziosoen
prebentzioan.
e) Zer organo mota ematen diren deskribatu du, bai eta transplanteetan izaten diren arazoak ere.
f) Higiene pertsonaleko, zaintzako eta atseden hartzeko oinarrizko ohiturak egokiak direla onartu
eta justifikatu du.
g) Dagokion lanbide-ingurune hurbilenekoarekin lotutako osasunarekiko arrisku-egoerak
identifikatu ditu.
h) Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren oinarrizko funtzionamendua nolakoa den eta zer
aukerak eskaintzen dituen ikertu du Internet bidez.
7.- Jabetzen da garrantzitsua dela prebentzio-ohiturak eta bizimodu osasungarriko ohiturak
hartzea, nutrizioan inplikatuta dauden gailu eta sistemei dagokienez; oinarrizko egitura anatomikoak
dagozkien funtzioekin lotzen ditu, eta eremu pertsonaleko eta sozialeko egoera praktikoak ikertzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta gailuen oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu
ditu grafiko eta eskema analogiko eta digitaletan.
b) Nutrizio-sistemen eta -gailuen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
ohikoenak identifikatu ditu.
d) Ikasgelan, laborategian eta Interneten ikerketak egin ditu elikagaietan dauden mantenugaiei
buruz eta elikadura orekatu eta osasungarria izateak duen garrantziari buruz.
e) Bere jakintza aplikatu du, dieta pertsonalak egiteko, eta ongizatea lortzearekin eta nutrizioohitura osasungarriak hartzearekin lotutako ondorioak atera ditu.
8.- Badaki zeinen garrantzitsua den ohitura eta bizimodu osasungarriak izatea gizakien harreman
eta ugalketako prozesuei begira, eta, horretarako, giza anatomiaren eta funtzionamenduaren
oinarrizko alderdiak zeintzuk diren ikasteaz gain, egoera praktikoak aztertzen ditu, ingurune hurbilean
kokatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza ugalketa- eta nerbio-sistemaren oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu ditu grafiko eta
eskema analogiko eta digitaletan.
b) Erlazio- eta ugalketa-sistemen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Substantzia adiktiboek eta, bereziki, nerabezaroan arrisku handienekoak direnek (tabakoa,
alkohola, kanabisa...) gorputzean eragiten dituzten efektu nagusiak zeintzuk diren ikertu du
laborategian, ikasgelan eta Internet bidez; jabetu da zeintzuk diren osasun-arriskua dakarten egoerak
eta jokabideak, eta konturatu da substantzia horiek kontsumitzea arriskutsua dela.
d) Higienezko eta sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitzeko ohiturak identifikatu ditu, eta
norberaren ongizatea zein osasun kolektiboa sustatzeko ondorioak atera ditu.
e) Metodo antikontzeptiboak alderatu ditu, eta aintzat hartu du zeinen garrantzitsuak diren sexutransmisioko gaixotasunen prebentzioan.
f) Norberaren eta ingurukoen sexualitatea onartu du, eta sexu-nortasun guztiak errespetatu.
g) Lagundutako ugalketa-tekniken eta in vitro ernalketaren bitartez gizarteari eragindako onurak
argudiatu ditu.
9.- Hainbat zenbaki mota dituzten askotariko problemak ebazten ditu, eta, kalkulatzeko modu
egokiena aplikatzeaz gain, emaitza testuingurura egokitzen ote den balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Erabili dituen zenbaki motak identifikatu ditu.
b) Kalkuluak ongi egin ditu, buruz edo algoritmo bidez, arkatzez eta kalkulagailua (fisikoa edo
informatikoa) erabilita.
c) Berretzaile natural eta osoa duten berreturak egin ditu, eta dagozkion propietateak erabili ditu.
d) Notazio zientifikoa erabili du, eta zenbaki oso handi edo oso txikiekin kalkuluak egin ditu.
e) Zenbakizko zuzenaren gainean irudikatu ditu zenbaki errealak.
f) Proportzioa adierazpen matematikotzat identifikatu du.
g) Magnitudeak alderatu ditu, eta haien proportzionaltasun mota ezarri du.
h) Hiruko erregela erabili du problemak ebazteko.
i) Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalak identifikatu ditu.
j) Interes bakuna eta konposatua aplikatu du eguneroko jardueretan.
k) Eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat problema ebatzi ditu.
l) Proportzionaltasun-problemak ebatzi ditu.
10.- Neurriei buruzko problemak ebatzi, dagozkion jakintzak baliatu eta lortutako emaitzak
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Neurketak egin ditu zuzenean.
b) Sistema metriko hamartarraren oinarrizko unitateak eta unitate eratorriak ezagutu eta erabili
c) Angeluak neurtzeari buruzko problema geometrikoak ebatzi ditu.
d) Denbora neurtzeari buruzko problemak ebatzi ditu.
e) Zeharkako metodoen bidez neurtzeko problemak ebatzi ditu.
f) Pitagorasen Teorema aplikatu du hainbat testuingurutan.
g) Irudi lauen azalera kalkulatu du, irudi horiek beste irudi sinpleago batzuetan deskonposatuta.
h) Gorputz sinpleen bolumenak kalkulatu ditu.

11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, adierazpen aljebraiko errazak erabiltzen ditu,
ebazpen-metodo egokienak aplikatu eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak.
b) Adierazpen aljebraiko errazak sinplifikatu ditu.
c) Lehen mailako ekuazio errazak ebatzi ditu.
d) Problemak ebatzi ditu hizkuntza aljebraikoaren bidez.
e) Emaitzak problemaren testuinguruan interpretatu ditu; prozesua azaldu du, eta koherentea ote
den balioetsi.
f) Software egokia baliatu du, kalkulu aljebraikoak egin ditu eta ekuazio errazak ebatzi ditu.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
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Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: Antolaketa. Materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko material errazak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko eta txostenak aurkezteko estrategia, jarraibide eta
irizpideak.
3.- Materiaren formak:
Materia. Materiaren ezaugarri orokorrak. Masa eta bolumena.
Gorputz baten masa eta bolumena neurtzea. Masaren eta edukieraren unitateak. Luzeraunitateak. Nazioarteko Unitate Sistema.
Materiaren ezaugarri bereziak.
Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Materiaren egoera-aldaketak.
Materiaren izaera korpuskularra. Eredu zinetiko-molekularra.
4.- Substantziak bereiztea
Sistema material homogeneoak eta heterogeneoak.
Sistema bereziki interesgarriak: uretako disoluzioak.
Substantziak bereizteko oinarrizko teknikak.
Substantzia puruen eta nahasketen arteko aldea.
Substantzia puruen sailkapena. Substantzia sinpleak eta konposatuak.
Lanbide-profilari lotutako materialak.
5.- Energia prozesu naturaletan
Energiaren adierazpenak naturan.
Energia eguneroko bizitzan.
Energia, beroa eta tenperatura. Unitateak.
Energia motak.
Energiaren transformazioa eta kontserbazioa.
Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak.
Energiaren erabilera eta kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan: lanbide-profilarekiko lotura.
6.- Osasuna eta gaixotasuna
Osasuna eta gaixotasuna. Osasunaren alorreko faktore determinatzaileak. Gaixotasun
infekziosoak eta ez-infekziosoak.
Higienea eta gaixotasunen prebentzioa. Norberaren baitan eta laneko eremuetan ohitura
osasungarriak izatea zeinen garrantzitsua den balioestea.
Sistema immunitarioa. Txertoak. Zelulak, odola eta organoak transplantatzea eta ematea.
Norberaren eta besteren gorputza onartzea, mugak muga eta aukerak aukera.
Osakidetza Euskal Osasun Sistemari buruzko oinarriko ideiak.
7.- Giza nutrizioa
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Nutrizio-prozesuan inplikatutako sistema eta gailuen oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren
ikuspegi orokorra.
Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
nagusiak.
Elikagaiak eta mantenugaiak. Dieta orekatua. Elikadura-portaeraren arazoak. Nutrizioarekin
lotutako higienea, prebentzioa eta bizimodu osasungarriak.
8.- Giza erlazioa eta ugalketa
Nerbio-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Drogak eta substantzia adiktiboak. Eragiten dituzten efektu nagusiak eta arazoak. Prebentzioa eta
eragina gizarte-ingurunean.
Giza ugalketa-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Osasuna eta higiene sexuala. Metodo antikontzeptiboak. Sexu-transmisiozko gaixotasunak.
Prebentzioa.
Giza sexu-erantzuna: afektibitatea, sentsibilitatea eta komunikazioa. Sexualitatearen eta
ugalketaren arteko aldea.
9.- Eragiketak zenbakiekin
Zenbaki motak ezagutzea eta bereiztea. Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea.
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketarako ohiko algoritmoak erabiltzea.
Eragiketen eta parentesiak erabiltzeko arauen hierarkia eta propietateak, zenbaki oso, hamartar
eta zatiki errazekin eginiko kalkulu idatzietan.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko,
tresna horiek erabiltzea komeni ote den erabakita, egin beharreko kalkuluen konplexutasunaren eta
emaitzetan behar den zehaztasun-mailaren arabera.
Problemak ebaztea, zenbaki oso, hamartar eta zatikiekin eragiketak egin behar direla.
Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalen egoera errealak
identifikatzea. Proportzionaltasunarekin lotutako arazoak.
Ehunekoak. Ehunekoen problemak.
10.- Neurria
Magnitudeak neurtzea. Neurri-unitateak. Neurtzeko tresnak.
Sistema metriko hamartarra (SMH)
Angeluak neurtzea.
Denbora neurtzea.
Gutxi gorabeherako neurriak. Neurrien estimazioa.
Errore-marjina.
Zeharkako neurketak. Pitagorasen teorema.
Figuren azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak.
11.- Hizkuntza aljebraikoa
Ahozko hizkuntzako egoerak hizkuntza aljebraikora eramatea.
Adierazpen aljebraiko errazak dituzten eragiketak.
Ezezagun bat duten lehen mailako ekuazioak ebaztea.
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen bidez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea I.
Kodea: 3011.
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
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A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa interpretatzen du, bai eta paisaia
naturalarekin zer nolako lotura izan zuten ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen giza taldeek eta lehen gizarteek paisaia naturalean izandako eragina identifikatu du.
b) Historiaurreko giza taldeen kokapena, joan-etorriak eta ingurunerako egokitzapena azaldu ditu.
c) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa balioetsi du, bai eta paisaia
naturalekin zer nolako lotura izan zuten ere.
d) Antzinaroko gizarte garrantzitsuenetako zenbaiten oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteek Iberiar Penintsulan utzitako aztarna materialak
identifikatu ditu.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa osatzen duten elementuak aintzat hartu eta
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinaroko lehen zibilizazioek mendebaldeko zibilizazioari egindako ekarpen
garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
b) Lehen zibilizazio hiritarren bereizgarri garrantzitsuenak identifikatu ditu.
c) Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak balioetsi eta errespetatu ditu.
d) Geure kultura- eta natura-ondarearen aberastasuna eta aniztasuna balioetsi, errespetatu eta
gozatu du.
e) Ikasi du zer egin hura kontserbatzeko eta hobetzeko.
3.- Lehen industria-eraldaketak gertatu arteko Europako espazioa eratzeko prozesua
interpretatzen du, eta prozesu horren ezaugarri garrantzitsuenak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinako mundutik Erdi Aroko mundura igarotzeko prozesua aztertu du, bai eta Europako
espazioaren bilakaera ere.
b) Amerikan inperio kolonialak eratzeak kultura autoktonoetan eta europarrean izan zituen
ondorioak balioetsi ditu.
c) Aro Modernoko monarkia absolutuaren eredu politikoa eta gizarte-eredua identifikatu ditu.
d) Aztergai dugun aldian Europako biztanlerian izandako eraldaketen oinarrizko adierazle
demografikoak aztertu ditu.
e) Arte-estilo nagusietako artelanak identifikatu ditu.
f) Tituluaren profilari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du.
4.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan baliatu ditu, ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
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5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak
eta oinarrizko hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo komunikabideetako ahozko testuen egitura aztertu du, eta haien ezaugarri
nagusiak identifikatu ditu.
b) Entzute aktiboa egin du, eta ahozko mezu baten zentzu orokorra eta eduki espezifikoak
identifikatu ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
6.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta
hautatutako testu laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egunero erabiltzen diren idatzizko testuen egitura aztertu du.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatu ditu, eta ateratako
ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Idatzizko testuak lantzeko jarraibide sistematikoak bete ditu; erabilera diskriminatzaileak
saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
g) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta testuinguruari egokitutako hiztegia erabili.
h) Testuak idazteko garaian gramatikaren eta ortografiaren arau nagusiak aplikatu ditu, testuak
zuzenak eta zehatzak izan daitezen.
i) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
7.- Literatura-testu adierazgarriak irakurtzen ditu, eta norberaren gustua eta irakurtzeko ohitura
eraikitzeko irizpide estetikoak sortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez.
b) Literatura-lanei buruzko informazioa biltzeko tresnak baliatu ditu.
c) Literatura-lan batetik modu positiboan eta negatiboan balioetsitako alderdiei buruzko iritzi
pertsonal arrazoituak adierazi ditu.
d) Obraren edukia bere bizipenekin erlazionatu du.
e) Literatura-testuak ulertzeko estrategiak aplikatu ditu, betiere literaturaren oinarrizko arrazoiak
eta gaiak aintzat hartuta.
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8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta oinarrizko
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, zentzu orokorra eta ideia nagusiak identifikatu ditu, eta proposatutako
lanerako behar duen informazioa hautatu du.
b) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
c) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko oinarrizko estrategiak erabili ditu.
d) Hiztegi, esamolde eta esaldi errazak eta ohikoak erabili ditu, oinarrizko lokailuen bidez lotuta,
komunikazio-truke laburretan ongi moldatzeko moduan.
e) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu gai
ezagunei buruz, aurrez gidoia finkatu ondoren.
f) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
g) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
h) Behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako oinarrizko arauak (kortesia-legeak, erregistroa,
hitzik gabeko hizkuntza edo bestelakoak) komunikazio-trukeetan.
9.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta, gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
b) Testuaren funtsezko ideiak eta komunikazio-asmoa identifikatu ditu.
c) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur eta errazak sortu ditu, ongi egituratuta eta autonomia nahikoaz.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu gelan landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabili ditu
informazioa bilatzeko, idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta
lankidetzan jarduteko.
j) Interesa adierazi du Ingelesa ikasteko eta komunikaziorako erabiltzeko.
k) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko, eleaniztun izatea zeinen
garrantzitsua den onartu du.
l) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Historiaurreko gizarteak eta haien natura-ingurunea
Paisaia naturalaren oinarrizko osagaiak eta faktoreak: klima, erliebea, hidrografia eta landaretza
naturala.
Historiaurreko taldeen ezaugarri orokorrak: nomadismotik sedentarismora.
Antzinaroko gizarte hiritarren oinarrizko ezaugarriak.
Grezia eta Erroma Iberiar Penintsulara iritsi eta bertan egon zirela adierazten duten adibideak.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa
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Geure ondare historiko-artistikoaren eta naturalaren aberastasuna eta aniztasuna.
Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak.
Garai eta kultura desberdinetako zenbait arte-lanen oinarrizko analisiak egiteko jarraibideak.
3.- Europako espazioa eratzeko prozesua Erdi Aroan eta Aro Modernoan
Europaren bereizgarri nagusiak Erdi Arloan eta Aro Modernoan:
Erdi Aroko Europaren ezaugarri orokorrak.
Monarkia Absolutuetako Europaren ezaugarri orokorrak.
Amerika konkistatu eta kolonizatzearen alderdi garrantzitsuenak.
Biztanleria:
- Oinarrizko adierazle demografikoak.
- Zenbait erregimen demografikoren oinarrizko ezaugarriak.
- Biztanleria-grafikoak.
- Europako bilakaera demografikoaren ezaugarri garrantzitsuenak.
4.- Gizarte-zientziak interpretatzeko oinarrizko prozedurak
Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak: idatzizko eta ahozko testuen ulermena,
berariazko hiztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz behar bezala adieraztea eta abar.
Denbora eta espazioa kokatzeko tresna errazak.
5.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Ahozko komunikazioaren hizkuntzaz kanpoko elementuak.
- Hizkuntzaren ahozko erabilera informal eta formalak.
- Komunikazio-testuinguruari egokitzea.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Gaur egungo gertakariei buruzko ahozko azalpen errazak.
- Ahozko aurkezpen errazak.
- Ikus-entzunezko baliabideak eta IKTak erabiltzea lagungarri.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Normas socio comunicativas.
6.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Idatzizko testuak. Testu motak. Eguneroko bizitzari eta lanbideari dagozkien testuen ezaugarriak.
Irakurketa-estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testu-lokailu nagusiak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
Hainbat hiztegi erabiltzeko jarraibideak.
7.- Literatura-testuak irakurtzea
Literatura-pasarteak irakurtzeko jarraibideak.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura-generoen oinarrizko ezaugarriak estiloari eta gaiari dagokienez:
Narratiba.
Poesia.
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Antzerkia.
8.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea.
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Atzerriko hizkuntzan ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa.
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak, bestelakoak.
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu laburrak ulertzea, hainbat euskarritan.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategien erabilera gidatua: aurrea hartzea, egiaztapena,
laguntza bisuala, bestelakoak.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesu gidatua: plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea eta
berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzeko prozesu gidatua, hainbat euskarritan.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
9.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea: aurrerapena,
egiaztapena, dedukzioa, zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, atzerriko
hizkuntzan idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen oinarrizko hizkuntzaelementuen erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta gidatua egitea: maiz agertzen den lexikoa,
egitura eta esamolde arruntak...
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero gehiago erabiltzea informazioa bilatzeko,
idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
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Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak II.
Kodeak: 3019
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 144 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problemak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna eta
autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesi guztiak aztertu ditu, eta azalpen arrazoituak eman ditu hipotesiak berresteko edo
gezurtatzeko asmoz.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats egin dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta argudio eta frogen bidez defendatu du
jarrera hori .
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta erakutsi du badituela gatazkak konpontzeko
trebetasunak.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Ikerketak eta laborategiko praktikak egiten ditu; horretarako, metodologia zientifikoa aplikatu,
materiala behar bezala erabili, gauzatzeko modua balioetsi eta emaitzak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
b) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitateetan adierazi.
c) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
d) Lan esperimentalean segurtasunaren eta higienearen oinarrizko arauak onartu eta bete ditu,
eta erabili dituen tresnak eta materiala zaindu ditu.
e) Prozedura esperimental errazak planifikatu ditu hipotesia gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
f) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
g) Datu esperimentalak antolatu eta interpretatu egin ditu, hainbat baliabideren laguntzarekin.
h) Entseguen txostenak egin ditu, eta zer prozedura jarraitu duen, zer emaitza lortu duen eta
azkenean zer ondorio atera dituen adierazi du txosten horietan.
i) Hiztegi zientifikoa egoki erabili du laborategiko txostenetan.
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3.- Prozesu biologikoetan eta industrian gertatzen diren erreakzio kimikoak zeintzuk diren
bereizten du; eguneroko bizitzan duten garrantzia argudiatzen du, eta gertatzen diren aldaketak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizi ditu, eguneroko bizitzako ekintzetan, substantzia berriak
sortu ote diren arabera.
b) Erreakzio kimiko errazetan erreaktiboak eta produktuak identifikatu ditu.
c) Eguneroko bizitzako, naturako eta industriako erreakzio kimiko garrantzitsuenak identifikatu
ditu.
d) Endotermiko eta exotermikoetan sailkatu ditu erreakzio kimikoak.
e) Hainbat erreakzio kimiko tipo bereizi ditu, hala nola errekuntza, oxidazioa, deskonposizioa,
neutralizazioa eta sintesia.
f) Erreakzio kimiko errazen osagaiak eta prozesua identifikatu ditu laborategian saiakuntzak
eginda.
g) Txostenak egin ditu formatu digitalean, lanbide-profilarekin lotura duten industriei buruz, eta
industria horietan gertatzen diren prozesuak deskribatu ditu sinpleki.
4.- Elkarrekin lotzen ditu ohiko egoeretan sortzen diren indarrak eta indar horiek eragiten dituzten
efektuak, aintzat hartuta objektuen mugimenduan edo pausagunean lagungarri ote diren eta zer
magnitudek parte hartzen duten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eguneroko mugimenduak bereizi ditu, ibilbidearen eta bizkortasunaren arabera.
b) Egindako distantzia, abiadura eta denbora elkarren artean lotu ditu, eta magnitude horiek
Nazioarteko Sistemaren unitateetan adierazi ditu.
c) Mugimendu zuzen uniformea zehazten duten parametroak adierazpen grafikoen eta ekuazio
matematikoen bitartez lotu ditu.
d) Abiaduren kalkulu errazak egin ditu mugimendu uniformeetan.
e) Eguneroko bizitzako egoeretan esku hartzen duten indarrak identifikatu ditu, eta eragiten
dituzten efektuekin lotu ditu.
f) Egoera zehatzetan, indar baten eta indar horrek gorputz baten mugimendu-egoeraren
deformazioan edo aldaketan izaten duen efektuaren arteko lotura ezarri du.
g) Makina sinpleen baliagarritasuna onartu du; haien funtzionamendua interpretatu du, eta makina
horien efektuei dagozkien kalkulu errazak egin ditu.
h) Eguneroko bizitzako egoeretan marruskadura-indarren efektuak zeintzuk diren aztertu du.
i) Gorputzen pisua interpretatu du, eta badaki pisu horren erantzule grabitate-indarra dela.
j) Newton-en legeak eguneroko bizimoduko egoeretan aplikatu ditu.
5.- Energia elektrikoaren ekoizpenari, garraioari eta erabilerari dagozkion oinarrizko alderdiak
identifikatzen ditu, bai eta haren kontsumoan esku hartzen duten faktoreak ere; horretarako, gertatzen
diren aldaketak eta magnitude nahiz balio bereizgarriak deskribatzen ditu, eta elektrizitateak
zientziaren eta teknologiaren garapenean eta jendearen bizi-baldintzetan duen eragina balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren izaera elektrikoa azaldu du fenomeno elektrostatikoak agerian jartzen dituzten
eguneroko egoeretan.
b) Azaldu du eroale baten bitartez mugimenduan dauden kargak direla korronte elektrikoa, eta
magnitude garrantzitsuenen esanahia interpretatu du.
c) Zirkuitu elektriko sinpleak eta haien elementuak identifikatu eta irudikatu ditu, eta haien
oinarrizko funtzioak deskribatu.
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d) Eguneroko bizimoduan elektrizitatea kontsumitzean aintzat hartu beharreko oinarrizko
magnitude fisikoak identifikatu eta maneiatu ditu.
e) Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena aztertu ditu, eta horiek hobetzeko ildoak
ezarri ditu.
f) Energia elektrikoa sortzen denetik erabiltzailearengana iristen den arteko etapen oinarrizko
deskribapena egin du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektrikoei buruzko informazioa bildu du, eta mota
bakoitzaren alde onak eta alde txarrak aztertu ditu.
h) Energia nuklearra erabiltzearen alderdi positiboak eta negatiboak aztertu ditu. Isuri eta
hondakin nuklearrak.
i) Elektrizitateak zientziaren eta teknologiaren garapenari eta bizi-baldintzak hobetzeari zer
ekarpen egiten dizkien onartu du, bai eta zer arrisku dituen ere.
6.- Kutsatzaile atmosferiko garrantzitsuenak kategorizatzen ditu, eta haien jatorriak identifikatzen
ditu; halaber, eragiten dituzten efektuekin lotzen ditu, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Atmosferak izaki bizidunak babesteko betetzen duen eginkizuna justifikatzen duten arrazoiak
identifikatu ditu, eta argudio errazekin justifikatu ditu.
b) Kutsadura atmosferikoaren fenomenoak zeintzuk diren aztertu du, bai eta zein diren fenomeno
horien eragile garrantzitsuenak ere.
c) Euri azidoaren fenomenoari buruz ikertu du, fenomenoaren berehalako eta etorkizuneko
ondorioak zeintzuk diren ere ikasi du, nola saihets daitekeen kontuan izanik.
d) Berotegi-efektua bizia garatzeko zein garrantzitsua den deskribatu du, eta berotze globalaren
arazoa, arazoa zer arrazoik eragiten duten eta arazoa gutxitzeko neurriak azaldu ditu.
e) Ozono-geruzaren garrantzia deskribatu du, eta era errazean azaldu ditu arian-arian geruza hori
suntsitzearen ondoriozko arazoak.
7.- Uraren kutsatzaileak identifikatzen ditu, kutsatzaile horiek ingurumenean duten efektua
bakoitzaren arazketa-tratamenduarekin lotzen du, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planetan bizia izateko eta bizirauteko urak betetzen duen eginkizuna onartu eta balioetsi du.
b) Lurrean, oro har, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, baliabide hidrikoak nola banatzen
diren azaltzen duten diagramak eta eskemak interpretatu ditu, bai eta baliabide horiek biziarengan eta
gizakiongan duten eragina azaldu ere.
c) Ur geza modu jasangarrian kudeatzeak zer esan nahi duen azaldu du, eta kudeaketa horretan
lagunduko duten neurriak zerrendatu ditu.
d) Akuiferoak kutsatzeak izaki bizidunen populazioengan duen efektu kaltegarria identifikatu du.
e) Laborategian, hainbat jatorritako ur-laginen kutsatzaile posibleak identifikatu ditu.
f) Uraren kutsadurak eta ura arduragabe erabiltzaileak eragiten dituzten efektuak aztertu ditu.
8.- Lurreko gainazalaren erliebeak eta paisaiak eratzeko eta aldatzeko prozesuak sailkatzen ditu,
eta eragile geologikoen eta gizakion ekintzarekin lotzen ditu, prozesu horiek baldintzatzen dituen
aldetik; halaber, baliabide geologikoak eta lurzorua zaintzeko lagungarri diren neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erliebearen modelaketa baldintzatzen duten faktoreak (klima, arroka-materialen ezaugarriak...)
modelaketaren ondorio diren paisaia motekin lotu ditu.
b) Meteorizazioko, higadurako, garraioko eta sedimentazioko prozesuak bereizi ditu.
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c) Kanpoko eragile geologiko garrantzitsuenak bereizi ditu, eta erliebea eratzeko prozesuekin zer
nolako lotura duten adierazi du.
d) Elkarrekin lotu ditu eragile geologiko nagusien ekintza eta paisaian eragiten dituzten zenbait
forma.
e) Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan eta
aldaketan zer garrantzi duten aztertu du.
f) Lurzorua kutsatzen duten faktore eta arrazoi nagusiak identifikatu ditu, eta lurzoruaren
kontserbazioa eta baliabide geologikoak egoki kudeatzea garrantzitsuak direla onartu du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko eta ingurune hurbileneko paisaia bereizgarriei buruzko ikerketa
egin du, eta paisaia horren modelatzea baldintzatu duten giza faktoreetako zenbait identifikatu ditu.
9.- Ingurumen-orekari laguntzen dio; horretarako, ingurumen-arazo nagusien arrazoiei eta
ondorioei buruzko argudioak ematen ditu, betiere garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, eta
ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko ekintzak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ingurumen-arazo garrantzitsuenak sailkatu ditu, dela oro har, dela Euskal Autonomia
Erkidegoan: baliabideak ahitzea eta gehiegi ustiatzea, kutsadura areagotzea, biodibertsitatea galtzea,
klima aldatzea, desertifikazioa, hondakinak, eta beste.
b) Ingurumen-arazo nagusiak arazo horiek eragiten dituzten arrazoiekin lotu ditu, eta arazoen
ondorioak ere zehaztu ditu.
c) Baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatu behar direla argudiatu du.
d) Birziklatzearen eta baliabide materialak berrerabiltzailearen alde onak eta alde txarrak aztertu
ditu.
e) Energia-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea ingurumenarentzat zein garrantzitsua den
azaldu du.
f) Bere aztarna ekologikoa kalkulatu du, eta adierazi du baliabide naturalen kontsumoa
desorekatua eta gehiegizkoa dela.
g) Ingurumenaren narriadura geldiarazteko konpromiso eta ekintza pertsonalen zerrenda egin du.
h) Ikastetxean ingurumena hobetzeko jardueretan parte hartu du.
i) Euskal Autonomia Erkidegoan garapen jasangarriarekin lotuta egiten diren ingurumenestrategietako zenbait identifikatu ditu.
10.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, ekuazioak eta ekuazio-sistemak ebazteko
metodoak aplikatzen ditu, eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adierazpen aljebraiko errazak egin eta sinplifikatu ditu.
b) Zenbakizko balioak atera ditu adierazpen aljebraiko batetik.
c) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak, eta ezezagunak
identifikatu ditu.
d) Lehen eta bigarren mailako ekuazio errazak ebatzi ditu, modu aljebraikoan eta grafikoki.
e) Problema bat ebazteko ekuazio egokiak proposatu ditu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak eta beste jakintza-arlo batzuetakoak ebatzi ditu, ekuazioen
eta sistemen bitartez.
g) Balioetsi du hizkuntza aljebraikoa bizitza errealaren egoerak irudikatzeko zehatza, sinplea eta
erabilgarria dela.
11.- Testuinguru errealetan agertzen diren irudi geometrikoak zuzenean eta zeharka neurtzen
ditu, eta horretarako behar dituen tresna, formula eta teknikak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Irudi eta gorputz geometrikoen angeluak, luzerak, azalerak eta bolumenak neurtzeko tresna
egokiak erabili ditu.
b) Hainbat estrategia erabili ditu (antzekotasunak eta irudi sinpleagoetan deskonposatzea,
besteak beste), mundu fisikoan zeharkako neurriak zenbatesteko eta kalkulatzeko.
c) Perimetroak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak erabili ditu, eta unitate egokiak
esleitu dizkie.
d) Antzeko irudiak identifikatu ditu, eta proportzionaltasun-harremanak ezarri ditu.
e) Thalesen teorema aplikatu, eta triangeluen antzekotasuna erabili du, problema geometrikoak
ebazteko.
f) Taldean lan egin du neurriak lortzeko.
g) IKTak erabili ditu, hainbat irudi eta gorputz irudikatzeko.
12.- Taula, grafiko, adierazpen aljebraiko edo enuntziatu baten bidez emandako erlazio funtzional
sinpleak interpretatzen ditu; balioak lortzen ditu horietatik, eta aztertutako fenomenoari buruzko
ondorioak ateratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

du.

a) Egoera bakoitzean esku hartzen duten aldagaiak identifikatu ditu.
b) Aldagaien arteko mendekotasuna aztertu du, eta harreman posibleak bilatu.
c) Aztergai diren grafiko eta taulen irakurketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin du.
d) Magnitudeen arteko mendekotasun linealeko eta koadratikoko harremanak identifikatu ditu.
e) Funtzio linealak grafikoki irudikatu ditu.
f) Funtzio koadratikoak grafikoki irudikatu ditu.
g) Funtzio esponentziala grafikoki irudikatu du.
h) Benetako egoerekin lotutako funtzio motak irudikatzen dituzten grafikoetatik informazioa atera
i) Baliabide teknologikoak erabili ditu grafikoak irudikatzeko.

13.- Estatistika-populazio baten inguruko datu eta grafikoak jaso, antolatu eta irudikatzen ditu,
metodo eta tresna teknologiko egokiak erabilita eta alderdi nabarmenenak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Populazio baten estatistika-datuak jaso, antolatu eta irudikatu ditu estatistika-tauletan.
b) Maiztasun absolutuak eta erlatiboak kalkulatu ditu.
c) Aztertutako egoerari gehien egokitzen zaizkion estatistika-grafikoak egin ditu.
d) Datu-banaketa baten batez bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu eta behar bezala
interpretatu ditu.
e) Kalkulagailua edo software egokia erabili du, parametroak kalkulatzeko eta estatistika-grafikoak
sortzeko.
f) Aztertutako datu eta grafikoetan oinarrituta zentzuzko ondorioak atera ditu, eta informazio
garrantzitsua komunikatzeko txostenak egin.
14.- Gertaera baten probabilitate-balioari buruzko iragarpenak egiten ditu, aurretik enpirikoki
lortutako informazioan edo kasu sinpleen azterketan oinarrituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hiztegi egokia erabili du probabilitatearekin lotutako egoerak deskribatzeko.
b) Ausazko gertakari baten kasu posibleen kontaketa egin du, taula edo zuhaitz-diagrama errazak
erabilita.
c) Gertakari jakin bat gertatzeko maiztasun erlatiboaren kontzeptua erabili du, eta ehuneko
moduan adierazi.
d) Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak bereizi ditu.
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e) Laplaceren araua aplikatu du, eta gertakari baten probabilitatea zehaztu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak ebatzi ditu probabilitate-kalkulu errazak eginez.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: antolaketa, materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko materialak eta oinarrizko tresnak erabiltzeko prozedurak eta jarraibideak.
Mikroskopio optikoa eta digitala eta lupa binokularra erabiltzeko jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Oinarrizko magnitudeak neurtzea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Laborategian laneko txostenak egiteko arauak.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko.
3.- Eguneroko erreakzio kimikoak
Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak.
Erreakzio kimikoa. Erreakzio kimikoaren interpretazio makroskopikoa, substantzia bat beste
zenbait substantzia bihurtzeko prozesu den aldetik.
Energia-trukea erreakzio kimikoetan.
Erreakzio kimikoak eguneroko bizitzako eremuetan.
Oinarrizko erreakzio kimikoak.
4.- Indarra eta mugimendua
Mugimendua: erreferentzia-sistemak, ibilbidea, posizioa, egindako bidea.
Mugimenduak sailkatzea beren ibilbidearen arabera.
Abiadura. Unitateak.
Mugimendu zuzen uniformea: ezaugarriak. Interpretazio grafikoa.
Indarraren kontzeptua. Indarra, interakzio baten emaitza.
Indarren efektuak: deformazioa eta mugimendu-egoeraren aldaketa.
Grabitazioa. Gorputzen pisua.
Ohiko egoeretan solido bati aplikatutako indarrak irudikatzea. Ondoriozkoa edo erresultantea.
Lana eta energia. Makina sinpleak.
5.- Energia elektrikoa: oinarrizko zirkuituetako osagaien identifikazioa.
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Materia eta elektrizitatea. Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak.
Korronte elektrikoa.
Elektrizitatea, garapen teknologikoa eta bizi-baldintzak.
Elektrizitatearen kontsumoan erabiltzen diren oinarrizko magnitudeak: energia eta potentzia.
Aplikazioak eguneroko bizitzan.
Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena.
Energia elektrikoa ekoizteko sistemak.
Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa. Etapak.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektriko nagusiak.
Zirkuitu elektrikoetako elementuak
Zirkuitu elektrikoetako oinarrizko osagaiak. Oinarrizko magnitude elektrikoak.
6.- Atmosferaren kutsadura
Kutsadura. Kutsatzaile nagusien kategorizazioa.
Kutsadura atmosferikoa; arrazoiak eta ondorioak.
Atmosferarekin lotutako ingurumen-arazo nagusiak:
Euri azidoa.
Berotze globala: berotegi-efektua areagotzea
Ozono-geruza suntsitzea.
7.- Uraren kutsadura
Ura: planetan bizia izateko funtsezko faktorea.
Uraren kutsadura:
Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak.
Hondakin-uren arazketa.
Ura eta osasuna.
Ura modu jasangarrian kudeatzea, baliabide den aldetik.
8.- Lurzoruaren kutsadura eta paisaia aldatzea
Lurreko paisaia eta erliebea baldintzatzen duten faktoreak.
Kanpoko eragile eta prozesu geologikoak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa.
Eragile geologikoek erliebean eta paisaian egindako ekintzaren emaitzak.
Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan duten
garrantzia.
Lurzoruaren kontserbazioa. Kutsatzaile nagusiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia bereizgarri motak.
9.- Ingurumen-oreka eta garapen jasangarria
Ingurumenaren orekan eta kontserbazioan eragina duten faktoreak.
Giza jarduera eta ingurumena: inpaktu nagusiak.
Baliabide materialak eta energia-baliabideak gehiegi ustiatzearen ondorioak.
Hondakinak eta haien kudeaketa. Birziklatzea.
Kontsumoa eta garapen jasangarria: aztarna ekologikoa.
Garapen jasangarriaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
Onartzea ingurumena zaindu egin behar dela eta ingurumena errespetatzen duten
elkartasunezko jokabideak izan behar direla.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arazo nagusiak eta kudeaketa jasangarriaren neurriak.
10.- Ekuazioak eta sistemak ebaztea eguneroko egoeretan
Adierazpen aljebraikoak. Adierazpen aljebraikoen eraldaketa
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Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Lehen eta bigarren mailako ekuazioen ebazpen aljebraikoa eta grafikoa.
Ekuazio-sistema linealak.
Ekuazio-sistema lineal eta errazak ebaztea. Ebazteko metodoak.
Problemak ebaztea lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez.
11.- Irudi eta gorputz geometrikoak neurtzea
Elementu geometrikoak: puntuak, zuzenak eta planoak
Poligonoak eta poliedroak: elementuak deskribatzea eta sailkapena egitea.
Triangeluen azterketa. Triangeluen sailkapena.
Antzekotasuna. Triangeluen antzekotasuna. Thalesen teorema.
Zirkunferentzia eta zirkulua: zirkuluaren luzera eta azalera kalkulatzea.
Hainbat gorputz eta irudi aztertzea espazioan: prismak, piramideak, zilindroa, konoa eta esfera.
Hainbat gorputz eta irudiren bolumena aztertzea espazioan.
12.- Funtzio eta grafikoen hizkuntza
Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko erraz baten bitartez deskribatutako fenomenoa
interpretatzea.
Funtzio linealak. Funtzio koadratikoak.
Beste funtzio batzuen azterketa: esponentziala
Grafikoak egin eta interpretatzea software egokia erabilita (kalkulagailu grafikoak edo
ordenagailua).
13.- Estatistikako elementuak
Estatistika deskribatzailearen oinarrizko elementuak: Populazioa, lagina. Aldagai kualitatiboak,
kuantitatiboak.
Taula eta grafiko estatistikoak.
Zentralizazioaren eta sakabanaketaren neurketak
Kalkulu-orria: datuak antolatzeko, kalkuluak egiteko, grafiko estatistiko egokienak sortzeko eta
egoera berrien simulazioak egiteko tresna.
14.- Probabilitatea kalkulatzea
Ausazko fenomenoak. Ausazko gertakariak. Gertakari baten maiztasuna. Maiztasun erlatiboa.
Probabilitatearen kontzeptua.
Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak.
Lagin-espazioa esperimentu errazetan.
Taula eta zuhaitz-diagrama errazak.
Probabilitateak kalkulatzea Laplaceren arauaren bitartez –esperimentu errazetan– edo
simulazioen bitartez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea II.
Kodea: 3012.
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 168 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Badaki zeintzuk diren gaur egungo gizarteen funtsezko ezaugarriak, eta haien antolamendu
sozial, politiko eta ekonomikoaren oinarrizko ezaugarriak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Gaur egungo gizarte-antolamenduaren ezaugarriak ordenatu ditu.
b) Europako espazioa bateratzeko prozesua balioetsi du, bilakaera aztertuta.
c) Egungo harreman ekonomikoen eredu globalizatuaren berri badu.
d) Tituluari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du, eta gertatutako
eraldaketak deskribatu ditu.
e) Informazioa biltzeko tresna errazak landu ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
baliatuta.
f) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
g) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
h) Gaur egungo arte-adierazpenen funtsezko bereizgarriak identifikatu ditu.
2.- Sistema demokratikoaren oinarrizko printzipioak interpretatzen eta balioesten ditu, eta
erakundeak eta funtzionamendua aztertzen ditu. Jabetzen da garrantzitsuak dela bitartekotza eta
gatazkak konpontzea, eredu demokratikoa hedatzeko bidean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jabetu egin da Espainiako eredu demokratikoaren funtsezko bereizgarriez, eta herrialdearen
garapenaren testuinguru historikoa balioetsi du.
b) Ingurune hurbileko harreman pertsonal eta sozialetan diskriminazio ezaren printzipioak duen
inplikazioa balioetsi du.
c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioak onartu ditu, gaur egungo
munduan zer nolako egoera dagoen ikusi du, eta pertsonen eguneroko bizitzan zer nolako eragina
duten balioetsi du.
d) Nazioarteko erakunde garrantzitsuenen funtzionamendu-arauak, erakundeak eta printzipio
gidariak aztertu ditu.
e) Lankidetzako eta iritziak erkatzeko jardueretan erabiltzeko moduko informazioa landu du.
3.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan erabili ditu ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
4.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboaren teknikak aplikatu ditu hainbat iturritatik jasotako ahozko testuak aztertzean.
b) Jabetu da zein den ahozko interakzioaren komunikatzeko asmoa eta egitura, eta erantzun
posibleak balioetsi ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
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5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta testuen ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai
eta gero eta konplexutasun handiagoko testuak osatzeko estrategiak ere, gero eta autonomia
handiagoz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu moten ezaugarri nagusiak balioetsi eta aztertu ditu, egin nahi duen lanerako mota
egokiena zein den hautatzeko.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak modu sistematikoan aplikatu
ditu, eta ateratako ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Erabilera akademikoko eta profesionaleko idatzizko testuen egitura aztertu du, eta hizkuntzaren
erabilerak eta mailak bereizi ditu.
g) Idatzizko testuak prestatzeko garaian jarraibide sistematizatuak erabili ditu, idatzizko
komunikazioa hobetzeko; erabilera diskriminatzaileak saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
h) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta hiztegi egokia erabili du hizkuntza-arauak eta xede-erabilerak aintzat hartuta.
i) Testuak idaztean gramatikaren eta ortografiaren arau garrantzitsuenak aplikatu ditu, hartara,
azken testua argia, zehatza eta egokia izan dadin formatuari eta komunikazio-testuinguruari
dagokienez.
j) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
6.- Literatura-testu adierazgarriak interpretatzen ditu; egilearen asmoa zein den konturatzen da,
eta testu horiek beren testuinguru historiko, soziokultural eta literarioarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez, eta dagokion testuinguruan kokatu du.
b) Literatura-lanetan hautemandako alderdiei buruzko iritzi pertsonal arrazoituak eman ditu.
c) Literatura-testuak aztertzeko estrategiak aplikatu ditu, eta gaiez eta zioez ohartu da.
d) Literatura-arloko autore, obra edo aldi bati buruzko informazioa bildu du monografia labur
batean.
7.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategiak eta oinarrizko hizkuntzaarauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, eta igorlearen asmoa eta gaia zeintzuk diren ondorioztatu du.
b) Testuaren ideia orokorra ulertu du, eta bere hitzekin adierazi du.
c) Irudiaren laguntzarekin, ideia garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
d) Entzutearen helbururako garrantzitsuak diren informazio espezifikoak atera ditu.
e) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
f) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko estrategiak erabili ditu.
g) Eremu akademikoarekin, pertsonalarekin eta lanbide-eremuarekin lotutako gaiei buruzko
lexiko, esamolde eta esaldi errazak erabili ditu.
h) Oinarrizko lokailuak erabili ditu ahozko testu laburrak sortzean.
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i) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu lanbideeremuko gai ezagunei buruz.
j) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
k) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
l) Komunikazio-trukeetan, behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako arauak (kortesialegeak, erregistroa, hitzik gabeko hizkuntza, bestelakoak).
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testuaren oinarrizko komunikazio-asmoa identifikatu du.
b) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
c) Informazio espezifikoa eta garrantzitsua lokalizatu eta hautatu du.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak sortu ditu.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu eremu pertsonalarekin, akademikoarekin eta lanbide-eremuarekin loturik gelan
landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
j) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
k) Ingelesa komunikatzeko erabili nahi duela eta ikasi nahi duela adierazi du.
l) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko eleaniztun izateak duen
garrantzia onartu du.
m) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Gizarte garaikideak
Gizarte demokratikoak.
Sistema demokratikoen eraketa.
Nazioarteko harremanak.
Egungo mundu globalizatua.
Lankidetza-politikak.
Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako egungo harreman-esparruan.
Europaren eraketa.
Europar Batasuna, oinarrizko erakundeak eta funtzionamendua.
Egitura ekonomikoa:
- Globalizazio ekonomikoa eta garapen jasangarria. Elkarrekiko mendetasuna eta globalizazioa.
- Industriaren deslokalizazioa eta merkataritza-modu berriak.
- Bertako ekoizpen-sektorearen bilakaera.
Arte garaikidearen oinarrizko ezaugarriak.
2.- Sistema demokratikoa eta sistema horren erakundeak
Demokrazia, zuzenbidezko estatu.
Oinarrizko eskubideak, arauen zutabe.
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Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean.
Giza Eskubideak eguneroko bizimoduan.
Eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzea.
Espainiako eredu demokratikoa. 1978ko Konstituzioa. Autonomien Estatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde politikoak eta lurralde-antolaketa.
Gatazkak ebaztea:
- Bide ez-demokratikoak eta indarkeriazkoak.
- Indarkeriarik gabeko bideak eta bide demokratikoak.
3.- Gizarte Zientzietako informazioaren tratamendua eta lanketa
informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.
Aurkezpenak eta argitalpenak IKTak erabiliz.
Lankidetza-lanerako estrategiak.
Funtzionamendu-arauak eta jarrerak iritziak alderatzean.
4.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Ahozko testuak.
Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ideia eta argumentuak azaltzea: edukiak antolatu eta planifikatzea.
Ikus-entzunezko baliabideak erabiltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
Entzuleen interesa hobetzeko estrategiak.
Normas socio comunicativas.
5.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, bai eta
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Idatzizko testuak: txostenak, saiakerak, bestelakoak.
Testu akademikoak irakurtzeko estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testuinguruarekin lotutako alderdiak: erregistroa, deixia, estilo zuzena eta zeharkakoa.
- Diskurtsoarekin lotutako alderdiak: lokailuak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
6.- Literatura-testuak irakurtzea
Testu ez-literarioak interpretatzea.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura eta generoak.
XX. mendeko euskarazko eta gaztelaniazko literatura-lanetako pasarteak eta testuak irakurtzea.
7.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Ingelesez ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa
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- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak...
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu erraz, labur edo ertainak ulertzea, hainbat euskarritan
emanak, eremu pertsonalean, akademikoan eta lanbide-eremuan ohikoak diren eta maiz gertatzen
diren komunikazio-egoerei dagokienez.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategia erabiltzea: aurrea hartzea, egiaztapena, laguntza
bisuala, aldez aurretiko ezagutzak…
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesua, finkatutako jarraibideei jarraiki: plangintza eta informazioa
bilatzea, testua sortzea eta berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzea, hainbat euskarritan emanak, eremu pertsonaleko eta
lanbide-eremuko gaiei dagokienez.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
8.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: aurrerapena, egiaztapena, dedukzioa,
zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, ingelesez
idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen hizkuntza-elementuen
erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta egitea: lanbide-arloari dagokion lexiko espezifikoa, bai
eta eremu akademiko eta pertsonalarekin lotura duena ere, egitura eta esamolde arruntak.
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea
Kodea: E800
Kurtsoa: 2
Iraupena: 53 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

2016/3546 (1178/659)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

1.– Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzako hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak
aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak zabaltzeko eta
produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.
b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu
ditu.
c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.
d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.
e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.
2.- Ekimen sortzaileak bere garapen pertsonal eta profesionalerako eskaintzen dituen aukerak
aztertzen eta baloratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kultura ekintzailearen kontzeptua eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen
garrantzia aztertu ditu.
b) Ekimenak, sormenak, erantzukizunak eta talde-lanak duten garrantzia baloratu du, jarduera
ekintzailean arrakasta lortzeko funtsezko konpetentziak baitira.
c) Ekimen sortzailea baloratu du, erronka pertsonalei eta profesionalei aurre egiterakoan jarrera
positiboa delakoan.
d) Enpresaburuaren kontzeptua eztabaidatu du, eta enpresaburuak ekonomia- eta gizartegarapenean duen ekarpena aztertu, bai eta profilaren eskakizun eta jarrerak ere.
e) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.
3.– Lan-harremanen ondoriozko eskubide eta betebeharrak interpretatzen ditu, eta gaitasuna
dauka horiek lan-kontratuetan aurkitzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.
b) Kontratazio-modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa
sustatzeko neurriak identifikatu ditu.
c) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.
d) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.
e) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.
f) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan
adostutako lan-baldintzak identifikatu ditu.
4.– Laneko segurtasun- eta osasun-arloko arau-esparrua interpretatzen du, eta Laneko Arriskuen
Prebentziorako neurriak aplikatzen, eta lehen sorospenak ematen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamenduei, materialei eta ekoizpen-prozesuari dagozkion prebentzio-arau nagusiak
identifikatu ditu, bai eta lan-ingurunean beharrezkoak diren norbera babesteko ekipamenduak (NBE)
ere.
b) Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko betebehar eta eskubideak identifikatu ditu eta
horien arabera jardun du.
c) Laneko baldintzak eta arriskuak interpretatu ditu, bai eta arrisku horien prebentzioa ere.
d) Lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen motak
identifikatu ditu.
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e) Botikinaren osaera eta erabilera identifikatu du, eta, hala behar izan denean, lehen
sorospenetako oinarrizko teknikak aplikatu ditu kalte mota ezberdinen aurrean.
5.– Laneko Arriskuen Prebentzioan erantzukizuna duten agenteak eta haien zereginak
identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako erakundeak eta agenteak identifikatu ditu.
b) Bere lanbide-eremuko prozedura espezifikoetan berezkoak diren arriskuak ebaluatu ditu.
c) Lan-inguruneko ingurumen-arriskuak nahiz sortutako hondakinen tratamendua identifikatu ditu.
d) Alderdi horri dagokionez, existitzen diren planetako elementuak identifikatu ditu (prebentzioa,
larrialdia, beste batzuk).
e) Prebentzioaren kudeaketaren oinarrizko elementuak identifikatu ditu.
f) Lan-inguruneari dagozkion laneko arriskuen prebentziorako neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.– Laneratzea eta bizialdi osoko ikaskuntza
Tituluari lotutako prestakuntzako aukerak eta ibilbideak identifikatzea.
Tituluari lotutako lanbide-sektorea aztertzea eta interpretatzea, eta lanpostu posibleak
identifikatzea.
Curriculum vitaea prestatzea, eta elkarrizketa simulatu bateko portaera eta jarrerak aztertzea.
Jarduera ekintzailetik eratorritako aukerak eta arriskuak ebaluatzea.
2.– Ekimen sortzailea
Kultura ekintzailea garapenaren eta gizarte-ongizatearen eragile.
Jarduera ekintzailearen faktore gakoak: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak
hartzea: ekintzailearen profila identifikatzea.
Arriskua ebaluatzea jarduera ekintzailean.
Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.
3.- Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak
Langileen eskubideak eta betebeharrak.
Lan-kontratua: kontratuen elementuak, ezaugarriak eta motak.
Nomina eta Gizarte Segurantzaren eta PFEZaren kargurako atxikipenak interpretatzea.
Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.
Ordezkaritza sindikala, eta hitzarmen kolektiboen interpretazioa.
4.– Laneko segurtasuna eta osasuna: oinarrizko kontzeptuak
Oinarrizko arau-esparrua, laneko arriskuen prebentzioaren arloan. Arlo horretako eskubideak eta
betebeharrak.
Lana eta osasuna: lan-arriskuak. Arrisku-faktoreak.
Lanaren ondoriozko kalteak. Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak. Lanak eragindako
beste patologia batzuk.
Langileen osasuna kontrolatzea.
Lan-karga, nekea eta lanarekiko asegabetasuna.
Lehen laguntzak.
5.- Arrisku orokorrak eta prebentzioa
Segurtasun-baldintzekin lotzen diren arriskuak.
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Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Taldeko eta banakako babesa.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak:
- Laneko segurtasuna eta osasuna jorratzen dituzten erakunde publikoak.
- Prebentzio-lana antolatzea: "oinarrizko ohiturak".
– Dokumentazioa: jaso, prestatu eta artxibatzea.
Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza.
Kodea: 3080
Kurtsoa: 2
Iraupena: 260 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
ditu.

1.- Zuraren eta deribatuen mekanizazioak egiten ditu, eta ezarritako kalitate-autokontrolak egiten
Ebaluazio-irizpideak:

a) Eskalazko plano kotatu errazak trazatu ditu, abiaburutzat hartuta ideiak, bozetoak eta krokisak,
eta UNE arauei jarraituz.
b) Zurari eta deribatuei buruzko oinarrizko eragiketak aplikatu ditu, eskuzko erremintak, erreminta
elektrikoak eta makina arruntak erabiliz.
c) Piezaren aurpegi nagusia zuzenki hautatu du, akatsik ezaren eta kalitateko beste parametro
batzuen arabera.
d) Makina automatikoak elikatu ditu, garatu beharreko prozesua eta makinaren parametroak
kontuan izanik.
e) Zurezko piezak eta eratorriak mekanizatu ditu, hainbat motatako zerrekin, txantiloiak erabiliz
errendimendua handitzeko.
f) Akatsen eta porroten aurrean erantzukizuna erakutsi du.
g) Mekanizatutako zatiak juntatu ditu mihiztaduren edo finkatzeko elementuen bidez.
h) Oholak juntatu ditu eusteko elementu espezifikoen bidez.
2.- Gainazalak egokitzen ditu bernizen eta laken amaierako aplikaziorako, eta beharrezkoak diren
ekipamendu eta bitartekoak prestatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aplikatu beharreko produktu mota eta bilatzen den akabera kontuan hartuta, urragarriaren
tamaina hautatu du, baita leuntzeko pikor eta ore mota ere.
b) Lixatze-lana egin baino lehen, mastika jartzeko lana egin du, eta egiaztatu du ongi
funtzionatzen duela airea ateratzeko sistemak.
c) Lixatze-lana behar den norabidean egin du, nahi den akabera lortzeko behar diren euskarria,
urragarriaren pikorra eta presioa aintzat hartuta.
d) Nahasketako eragiketak, produktuak prestatzekoak eta aplikatzekoak deskribatu ditu, betiere
ezarritako moduaren eta proportzioaren arabera.
e) Produktua prestatu du, tratatu beharreko azaleraren eta suntsitu beharreko bizkarroiaren
arabera.
f) Akaberako produktua aplikatu du, eskuz eta behar diren erreminta eta bitartekoak trebeziaz
erabiliz, eta, beraz, espero zena izan da emaitza.
g) Ezarritako irizpideen arabera, kalitate kontrola egin du prozesu guztian.
h) Hondakinak ontzi egokietan bildu ditu, lehendik erabakitzeko tokietan, betiere aplikatu behar
den indarreko araudia betez.
i) Lehortzeko ekipamenduak prestatu ditu, airearen tenperaturaren eta abiaduraren parametroak
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sartuz.
j) Egokitu ditu lehortzeko kabinako airea ateratzeko eta iragazteko sistemak.
3.-Arotzeriako eta altzarigintzako elementuak muntatzen/instalatzen ditu, eta behar bezala
funtzionatzen dutela ziurtatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Piezak, burdineria eta mekanismoak muntaketarako jarraibideen arabera jarri ditu, eta
egiaztatu du egokiak direla eta instalazioan duten funtzioa betetzen dutela.
b) Instalazioaren lekuaren baldintza higienikoak lehengoratu ditu lana bukatu ondoren, eta
hondakinak kendu.
c) Egiaztatu du pieza mugikorrak eragozpenik gabe higitzen direla, eta proiektuko
zehaztapenekin bat egiten dutela.
d) Burdineria behar den proportzioan eta altueran jarri du, atearen edo leihoaren orriari behar
bezala heltzeko.
e) Parketa leundu eta bernizatu du eskatzen diren kalitate baldintzak beteta.
f) Ateen behealdeak arteztu ditu zurezko zoruak edo moketak jarri ondoren.
g) Altzarien emokadura egin du, eta tapizatzeko prestatzeko lana eta muntaketa-lana egin ditu,
ezarritako prozeduren arabera.
h) Zurezko produktuak eta altzariak eskuz paketatu ditu, irmoki helduak, honako hauek erabiliz:
kartoia, burbuilazko plastikoa, plastiko erretraktila edo poliuretano hedatua. Orobat, babesgarriak
behar den tokian finkatu ditu.
i) Paketatutako produktuak etiketen bidez edo zehaztutako beste bide batzuk erabiliz identifikatu
ditu.
4.– Enpresako laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauekin bat jarduten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Uneoro prebentzioari eta segurtasunari buruzko araudi orokorra bete du, baita enpresak
ezarritakoak ere.
b) Lantokian norberaren jardun eremuan dauden arrisku-faktoreak eta -egoerak identifikatu ditu.
c) Jarduerarekin ikusteko duten jarrerak hartu ditu laneko eta ingurumeneko arriskuak gutxitzeko.
d) Eragiketa batzuetarako eta besteetarako ezarritako norbera babesteko ekipamendua (NBE)
erabili du.
e) Makinak, ekipamenduak eta instalazioak babesteko gailuak erabili ditu jardueretan.
f) Prebentzio-planaren arabera jardun du.
g) Lan-eremua arriskuez libre, eta ordenan eta garbi mantendu du.
h) Energiaren kontsumoa eta hondakinen sorrera ahalik eta gehien gutxituz lan egin du.
5.- Arduraz jarduten du eta enpresako harreman tekniko-sozialen sisteman integratzen da.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Arretaz bete ditu jasotzen dituen jarraibideak.
b) Egiten duen lanaz arduratu da eta eraginkortasunez komunikatu da pertsona egokiarekin une
bakoitzean.
c) Betekizun eta arau teknikoak bete ditu, jardunbide profesionala erakutsi du eta lana arrazoizko
denboran bukatu du.
d) Errespetua erakutsi du uneoro ezarritako prozedurekiko eta arauekiko.
e) Ezarritako jarraibide eta prozeduren arabera antolatu du bere lana, lehentasunaren arabera
bete ditu zereginak, eta segurtasuneko eta kalitateko irizpideak erabili ditu esku-hartzeetan.
f) Norberaren jarduera gainerako langileekin koordinatu du, eta aurreikusi gabeko edozein
aldaketaren, behar garrantzitsuren edo gorabeheraren berri eman du.
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g) Lanera puntualtasunez heldu da, ezarritako atsedenaldiak hartu ditu eta lantokia ez du behar
baino lehenago utzi, behar bezala justifikatutako arrazoirik gabe.
h) Beharrezko informazioa edo norberak lanean izan ditzakeen zalantzak egoki galdetu dizkio
arduradun hurrenari.
i) Lana nagusiek emandako aginduen arabera egin du, eta kasuan kasuko aldaketak edo
iradokizunak behar den tokian eta moduan egin ditu.
4.- Espazioak eta ekipamenduak
4.1 Espazioak:
AZALERA (m2)

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA
Balio anitzeko gela.
Arotzeriako eta altzarigintzako lantegia
4.2 Ekipamenduak:

40
50

a) Neurrira egindako arotzeria aukera:

Balio anitzeko gela

Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta internet.
Ikus-entzunezko baliabideak. Aplikazio-softwarea
eta aplikazio informatikoak
Mahaiak eta aulkiak.

Arotzeriako eta altzarigintzako lantegia

Lan-aulkiak.
Zinta-zerra
Sierra circular
Ingletagailua
Tupia
Arrabotatzeko makina
Lodieran arrabotatzeko makina
Eskopleatzeko makina
Inguratzeko zerra
Zulagailuak
Bihurkina
Banda-lixagailua
Lixagailu orbitala
Fresatzeko makina
Eskuzko erreminta
Segurtasun-ekipoak eta -baliabideak.
300 cm-ko ibilbideko orga-eskuairagailua
20 mm-ko barauts-zulagailua.
150 litroko eta 3 ZP-ko aire-konpresorea
Xurgatze-sistema
Transpaleta
Kate-zulagailua
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Banda estuko lixagailua
Puntuen artean 120 cm-ko distantzia uzten duen
tornua
Lehorrean bernizatzeko 2 metroko kabina
presurizatua
Eskuila elektrikoa
Esmerila
Fresatzeko makina mihiztatzailea
Iltzatzeko makina
Konpresore eramangarria
Pistola aerografikoa
Hiru torlojuko prentsa
b) Arotzeria industriala:

Balio anitzeko gela

Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta internet.
Ikus-entzunezko baliabideak. Aplikazio-softwarea
eta aplikazio informatikoak
Mahaiak eta aulkiak.

Arotzeriako eta altzarigintzako lantegia

Lan-aulkiak.
Zinta-zerra
Sierra circular
Ingletagailua
Tupia
Arrabotatzeko makina
Lodieran arrabotatzeko makina
Eskopleatzeko makina
Inguratzeko zerra
Zulagailuak
Bihurkina
Banda-lixagailua
Lixagailu orbitala
Fresatzeko makina
Eskuzko erreminta
Segurtasun-ekipoak eta -baliabideak.
300 cm-ko ibilbideko orga-eskuairagailua
20 mm-ko barauts-zulagailua.
150 litroko eta 3 ZP-ko aire-konpresorea
Xurgatze-sistema
Transpaleta
Kate-zulagailua
Banda estuko lixagailua
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Puntuen artean 120 cm-ko distantzia uzten duen
tornua
Lehorrean bernizatzeko 2 metroko kabina
presurizatua
Eskuila elektrikoa
Esmerila
Fresatzeko makina mihiztatzailea
Iltzatzeko makina
Konpresore eramangarria
Pistola aerografikoa
Hiru torlojuko prentsa
Ertzak estaltzeko makina, elikagailuarekin eta bi
aldeko profilaketarekin
5.- Irakasleak.
5.1.- Sektore publikoan, lanbide-profilari lotutako lanbide-moduluak eman ahal izateko, hauek
izango dira irakasleen espezialitateak:
LANBIDE-MODULUA
3074 Zuraren eta deribatuen
mekanizazioaren oinarrizko
eragiketak
3075 Altzariak eta arotzeriako
elementuak instalatzea
3076 Zuraren oinarrizko akaberak
3077 Ehungintzako material eta
produktuak
3078 Altzariak tapizatzea
E670. Altzarien muntaketa
E671. Prozesuen interpretazio
grafikoa eta analisia
E672. Egurra lantzeko makina eta
ekipamendu industrialak

3005 Bezeroen arreta.

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEA/BESTE
BATZUK

Arotzeriako eta
altzarigintzako fabrikazioa
eta instalazioa
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada

Arotzeriako eta
altzarigintzako fabrikazioa
eta instalazioa
Merkataritza prozesuak
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada

E800. Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Laneko prestakuntza eta
orientabidea
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IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEAREN
KIDEGOA

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako katedradunak
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Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako irakasleak
Arotzeriako eta
altzarigintzako fabrikazioa
eta instalazioa
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada
3080 Lantokiko prestakuntza.

Arotzeriako eta
altzarigintzako fabrikazioa
eta instalazioa.

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

5.2 Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek behar ditu lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3074 Zuraren eta deribatuen mekanizazioaren
oinarrizko eragiketak
3075 Altzariak eta arotzeriako elementuak instalatzea
3076 Zuraren oinarrizko akaberak
3077 Ehungintzako material eta produktuak
3078 Altzariak tapizatzea
E670. Altzarien muntaketa
E671. Prozesuen interpretazio grafikoa eta analisia
E672. Egurra lantzeko makina eta ekipamendu
industrialak
3005 Bezeroaren arreta
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3080 Lantokiko prestakuntza.

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
edo dagokion mailako titulua edo beste
zenbait titulu baliokide.

5.3 Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, honako titulazio hauek beharko dira lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3074 Zuraren eta deribatuen mekanizazioaren
oinarrizko eragiketak
3075 Altzariak eta arotzeriako elementuak instalatzea
3076 Zuraren oinarrizko akaberak
E670. Altzarien muntaketa
E671. Prozesuen interpretazio grafikoa eta analisia
E672. Egurra lantzeko makina eta ekipamendu
industrialak

Diplomaduna, ingeniari teknikoa edo
arkitekto teknikoa edo dagokion
mailako titulua edo beste zenbait titulu
baliokide.
Diseinuko eta Altzari Hornikuntzako
goi-mailako teknikaria edo beste
zenbait titulu baliokide.
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3005 Bezeroaren arreta
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3080 Lantokiko prestakuntza.

3077 Ehungintzako material eta produktuak
3078 Altzariak tapizatzea

Diseinuko eta Altzari Hornikuntzako
goi-mailako teknikaria edo beste
zenbait titulu baliokide.
Patroigintza eta modako goi-mailako
teknikaria edo beste zenbait titulu
baliokide.

6.- Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su
acreditación o convalidación.
UNIDADES DE COMPETENCIA
ACREDITABLES

LANBIDE-MODULUAK
3074 Zuraren eta deribatuen
mekanizazioaren oinarrizko eragiketak

UC0162_1: Zura eta deribatuak
mekanizatzea.

3075 Altzariak eta arotzeriako elementuak
instalatzea.

UC0173_1: Arotzeriako eta
altzarigintzako produktu eta elementuak
doitu eta paketatzea. Arotzeriako eta
altzarigintzako elementuak muntatu eta
instalatzen laguntzea.

3076 Zuraren oinarrizko akaberak.

UC0880_1: Arotzeriako eta
altzarigintzako elementuetan bernizak
eta lakak emateko ekipamendu eta
tresnak prestatzea. UC0167_1: Azaleko
akabera-produktuen aplikazioa, eskuz
eta baliabide mekanikoekin arotzeriako
eta altzarigintzako lanetan.
UC0881_1: Gainazala egokitzea azken
produktua aplikatzeko eta lehortzea
kontrolatzea arotzeriako eta
altzarigintzako produktuetan.
UC0428_1: Bezeroarentzako arreta, eta
tapizatze-prozesuetarako horniketa
lanak egitea.

3077 Ehunezko produktuak eta materialak.

3005 Bezeroen arreta.

UC1329_1: Bezeroari arreta eta
informazio operatibo, egituratu eta
protokolarizatua ematea.

3078 Altzariak tapizatzea

UC0429_1: Altzarien emokadura egitea,
eta tapizatzeko prestatzeko lana eta
muntaketa-lana.

7.- Norgehiagoka egonez gero, titulu honek onarpenerako lehentasun-irizpideak aplikatzeko
baimena ematen die erdi-mailako heziketa-ziklo hauetarako
Titulu honek lehentasuna izango du honako lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan
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onartzeko:
Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxoa
Eraikuntza eta Obra Zibila
Fabrikazio Mekanikoa
Instalatze- eta mantentze-lanak
Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze-lanak
Elektrizitatea eta Elektronika
Informatika eta Komunikazioak
Itsasoa eta Arrantza
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XIII. ERANSKINA, UZTAILAREN 7KO 104/2016 DEKRETUARENA
ELIKAGAIEN INDUSTRIETAKO OINARRIZKO LANBIDE-TITULUA
1.– Tituluaren identifikazioa
Elikagaien Industrietako oinarrizko lanbide-titulua elementu hauek identifikatzen dute:
●
●
●
●
●

Izena: Elikagaien Industriak.
Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
Iraupena: 2.000 ordu.
Lanbide-arloa: Elikagaien Industriak.
Europako baliokidea: INSN-3.5.3. (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua).

2.– Lanbide-profila
2.1 Tituluaren konpetentzia orokorra.
Tituluaren konpetentzia orokorra da lehengaiak eta produktu osagarriak hartzea, prestatzea eta
prozesatzea, elikagaien industrietan eta industria kimikoetan produzitzeko, produktuak elaboratu eta
ontziratzeko ezarritako protokoloak aplikatuz eta laborategiko eragiketa sinpleak eta ohikoak eginez,
adierazitako kalitatearekin lan eginez, elikagaien higieneari, laneko arriskuen prebentzioari eta
ingurumenaren babesari buruzko arauak errespetatuz, eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz komunikatuta
eta, dagokionean, bertako hizkuntza koofiziala erabiliz; baita atzerriko hizkuntzaren bat ere.
2.2. Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta
konpetentzia-atalen zerrenda:
– Osatutako lanbide-kualifikazioak:
a) Elikagaien industriako elaborazio-eragiketa osagarriak .INA172_1. (1228/2006 Errege
Dekretua, urriaren 27koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0543_1: Lehengaiak jasotzeko eta prestatzeko laguntza-zereginak egitea.
UC0544_1: Elikagaiak elaboratzeko, tratatzeko eta kontserbatzeko laguntza-zereginak egitea.
UC0545_1: Elikagaiak ontziratzeko, egokitzeko eta paketatzeko ekipamenduak eta instalazioak
maneiatzea mendeko laneko argibide normalizatuei jarraikiz.
UC0432_1: Orga jasotzaileekin kargak manipulatzea.
b) Elikagaien industriako mantentze-lanetako eta barne-garraioko eragiketa osagarriak
.INA173_1. (1228/2006 Errege Dekretua, urriaren 27koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0546_1: Elikagaien industriako ekipamenduetako eta instalazioetako nahiz ingurunea
babesten laguntzeko ekipamenduetako eta instalazioetako garbiketa- eta higiene-eragiketak egitea
jasotako argibideen arabera.
UC0547_1: Elikagaien industriako makinen eta instalazioen mantentze-lan operatiboan laguntzea,
ezarritako prozedurei jarraikiz.
UC0432_1: Orga jasotzaileekin kargak manipulatzea.
- Osatu gabeko lanbide-kualifikazioak:
a) Industria eta laborategi kimikoetako eragiketa lagungarriak eta biltegiko eragiketak QUI405_1.
(1179/2008 Errege Dekretua, uztailaren 11koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC1310_1: Produktu kimikoak erabiltzen diren materialak, ekipoak eta instalazioak garbitzeko eta
desinfektatzeko eragiketak egitea.
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UC1312_1: Industria kimikoko eta kidekoetako laborategietan eta prozesuetan oinarrizko
eragiketa osagarriak egitea.
b) Biltegiko jarduera osagarriak .COM411_1. (1179/2008 Errege Dekretua, uztailaren 11koa).
Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC1325_1: Salgaiak biltegian jasotzeko, kokatzeko, mantentzeko eta bidaltzeko eragiketa
osagarriak gauzatzea, taldean lan eginez.
2.3 Lanbide-ingurunea
2.3.1 Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:
Elikagaien eta edarien industriako peoia.
Lehengaien prestatzailea.
Elikagaiak elaboratzeko eta ontziratzeko makinetako langilea.
Biltegiko morroia. Eskorga-gidaria.
Elikagaien instalazioko laguntzailea.
Elikagaien industriako mantentze-lanak egiteko laguntzailea.
Ekoizpen-lerroko laguntzailea.
Biltegiko laguntzailea.
Laborategiko instalazio, gailu eta materialen garbiketako eta desinfekzioko laguntzailea.
Hondakin-instalazioen laguntzailea.
Urak tratatzeko instalazioko laguntzailea.
3.- Heziketa-zikloko irakasgaiak
3.1 Tituluaren helburu orokorrak
a) Elikagaien industriako lehengaiak eta produktu osagarriak identifikatzea, zein prozesutan esku
hartzen duten antzemanez, haiek hartzeko eta prestatzeko oinarrizko zereginak egiteko.
b) Behar diren makina eta ekipoak maneiatzea, aplikatu beharreko prozeduraren zehaztapenak
interpretatuz, elikagaiak ontziratzen, egokitzen eta enbalatzen parte hartzeko.
c) Neurri higieniko-sanitarioak aplikatzea, elikagaien segurtasuneko araudia ezagutuz, elikagaiak
elaboratzeko, kontserbatzeko eta akabera emateko eragiketetan esku hartzeko.
d) Behar diren makina eta ekipoak maneiatzea, aplikatu beharreko prozeduraren zehaztapenak
interpretatuz, elikagaiak elaboratzeko, kontserbatzeko eta akabera emateko eragiketetan esku
hartzeko.
e) Lan-eremuek, ekipo eta instalazioek bete beharreko zehaztapenak ezagutzea, garbiketa- eta
higiene-eragiketak egiteko.
f) Ingurumen-kudeaketako planean jasotako jarraibideak interpretatzea, hondakinak biltzeko,
ezabatzeko eta tratatzeko eragiketak egiteko.
g) Makina, ekipo eta lanabesak erabiltzeko eskuliburuak interpretatzea, eragiketen sekuentzia
interpretatuz, oinarrizko mantentze-lanak egiteko.
h) Erreaktiboak identifikatzea eta kantitateak kalkulatzea, ohiko nahasketak eta disoluzioak
prestatzeko.
i) Laborategiko ekipo eta instalazio osagarrien eraginkortasun-egoera egiaztatzea, euren lehen
mailako mantentzea egiteko.
j) Biltegietako espazio eta eremuak sailkatzea, bakoitzarentzako egokiak diren garraio- eta
biltegiratze-elementuekin lotuz, salgaiak maneiatu, garraiatu eta egokitzeko.
k) Ingurune naturalean izaten diren gertakariak ulertzea ezagutza zientifikoa jakintza integratu
baten moduan erabiliz; halaber, ezagutzaren eta esperientziaren eremuetan oinarrizko arazoak
identifikatu eta konpontzeko metodoak ezagutu eta aplikatzea.
l) Trebetasunak garatzea arazoak formulatu, planteatu, interpretatu eta konpontzeko; kalkulu
matematikoaren arrazoinamendua aplikatzea gizartean eta lan-ingurunean moldatzeko, eta bere
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baliabide ekonomikoak kudeatzea.
m) Giza gorputzaren funtzionamenduaren oinarrizko alderdiak identifikatu eta ulertzea eta horiek
norberaren eta taldearen osasunarekin lotzea; gainera, higienea eta osasuna baloratzea bizitzan
ohitura osasungarriak garatu eta finkatzeko, zein ingurunetan dauden kontuan hartuta.
n) Natura-ondarearen zaintzarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak
garatzea, eta izaki bizidunen eta natura-ingurunearen arteko elkarreragina ulertzea, horrela gizakien
ekintzak ingurumenaren orekan dituen ondorioak baloratu ahal izateko.
ñ) Informazio-iturrien oinarrizko trebetasunak garatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak ikuspegi kritikoz erabiltzea, ingurune pertsonal, sozial edo profesionalean informazioa
lortu eta jakinarazteko.
o) Kultura- eta arte-ekoizpenen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea, haien elementuak aztertzeko
oinarrizko teknikak aplikatuz, errespetuz eta sentikortasunez jokatzeko kultura-aniztasunaren, ondare
historiko-artistikoaren eta kultura- zein arte-adierazpenen aurrean.
p) Hizkuntza-trebetasun eta -abileziak garatu eta finkatzea eta eskatzen den zehaztasun,
argitasun eta arintasun maila lortzea, gaztelaniari eta, hala denean, hizkuntza koofizialari buruzko
ezagutzak erabiliz gizarte-ingurunean, eguneroko bizitzan eta lan-jardueran komunikatzeko.
q) Atzerriko hizkuntzan oinarrizko hizkuntza-trebetasunak garatzea, ahoz eta idatziz komunikatu
ahal izateko eguneroko bizitzan eta lan-jardueran ohikoak eta aurreikustekoak diren egoeretan.
r) Gaur egungo gertakarien arrazoiak eta ezaugarriak ezagutzea, baita bilakaera historikoari eta
banaketa geografikoari dagozkionak ere, gaur egungo gizarteen ezaugarriak azaltzeko.
s) Printzipio demokratikoetan oinarritutako balioak eta jokaerak garatzea, eta ohiko harreman
sozialetan eta gatazken konponbide baketsuan aplikatzea.
t) Prestakuntzarako dauden baliabideak eta eskaintzak alderatu eta hautatzea bizialdi osoko
ikaskuntzarako, horrela lan-egoera berriei eta egoera pertsonal berriei egokitzeko.
u) Ekimena, sormena eta joera ekintzailea garatzea, baita norberarengan konfiantza izatea, partehartzea eta ikuspegi kritikoa izatea ere, egoerak eta gorabeherak konpondu ahal izateko bai lanjardueran bai eremu pertsonalean.
v) Lanak taldean egitea, nork bere betebeharrak hartuz, besteak errespetatuz eta beraiekin
elkarlanean arituz, baita besteekiko tolerantziaz eta errespetuz ere, zereginak eraginkortasunez
egiteko eta garapen pertsonalerako lagungarri izateko.
w) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informatzeko, komunikatzeko,
ikasteko eta laneko zereginak errazteko.
x) Laneko eta ingurumeneko arriskuak lan-jarduerarekin erlazionatzea, norbera babesteko behar
diren prebentzio-neurriak erabiltzeko xedez, eta beste pertsonei eta ingurumenari kalterik ez egiteko.
y) Bere lanbide-jarduerako teknikak garatzea lanaren eraginkortasuna eta kalitatea ziurtatuz, eta,
bidezkoa bada, laneko jardueretan hobekuntzak proposatzea.
z) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan harturik, gizarteko
agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa
parte hartzeko.
3.2 Lanbide-moduluak
a) Harategia-urdaitegia aukera:
KODEA
3133
3134
3135
3136
3070

LANBIDE-MODULUA
Elikagaien industriako eragiketa osagarriak
Elikagaiak prestatzea
Instalazioen eta ekipoen garbiketa eta
mantentze-lanak
Laborategiko oinarrizko eragiketak
Biltegiko lan osagarriak

2016/3546 (1178/672)

ORDUESLEIPENA
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1
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2
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E630

Haragia salmentarako prestatzea

96

2

E631
3009
3042
3011
3012
E800
3137

Haragi-prestakinak
Zientzia aplikatuak I
Zientzia aplikatuak II
Komunikazioa eta gizartea I
Komunikazioa eta gizartea II
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lantokiko prestakuntza.
Tutoretza eta orientabidea I
Tutoretza eta orientabidea II

96
165
144
165
168
53
260
33
25

2
1
2
1
2
2
2
1
2

GUZTIR
A

2.000

b) Elikagai-merkataritza aukera:
KODEA
3133
3134
3135
3136
3070
E632
E633
3009
3042
3011
3012
E800
3137

LANBIDE-MODULUA
Elikagaien industriako eragiketa osagarriak
Elikagaiak prestatzea
Instalazioen eta ekipoen garbiketa eta
mantentze-lanak
Laborategiko oinarrizko eragiketak
Biltegiko lan osagarriak
Produktu freskoak salmentarako manipulatzea
Saltokiko eta gune osagarrietako eragiketak
Zientzia aplikatuak I
Zientzia aplikatuak II
Komunikazioa eta gizartea I.
Komunikazioa eta gizartea II
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lantokiko prestakuntza.
Tutoretza eta orientabidea I
Tutoretza eta orientabidea II

GUZTIRA

ORDUESLEIPENA
132
198

IKASTA
ROA
1
1

165

1

168
132
120

2
1
2

72
165
144
165
168
53
260
33
25
2.000

2
1
2
1
2
2
2
1
2

3.3 Moduluen garapena
Lanbide-modulua: Elikagaien industriako eragiketa osagarriak.
Kodea: 3133.
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Lehengaiak eta produktu osagarriak kontrolatzeko eta jasotzeko lanean laguntzen du,
aurretiko neurketak erregistratuz eta ondorengo jarraibideak betez.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Hartutako jarraibideak eta lehengaiak eta produktu osagarriak jasotzearekin lotutako
dokumentazioa interpretatu ditu.
b) Lehengaiak eta haien ezaugarriak ezagutu ditu, eta prozesuarekin eta azken produktuarekin
lotu ditu.
c) Aurretiko neurketak egin ditu, eta datuak erregistratu ditu.
d) Lehengaiak garraiatu eta utzi ditu, lan-jarraibideen arabera.
e) Eragiketa guztiak egin dituenean araudi higieniko-sanitarioa, laneko segurtasunekoa eta
ingurumena babestekoa kontuan hartu ditu.
2.- Lehengaiak eta produktu osagarriak prestatzen ditu, behar diren oinarrizko eragiketak eginez
eta elaborazio aurreko prozesuko jarraibideak betez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehengaiak prestatzeko erabili beharreko materiala prest jarri du.
b) Behar den lehengaia hautatu du, lortu nahi den produktua kontuan hartuta.
c) Lehengaia garbitu du, sobera dauden zatiak kenduz.
d) Lehengaiak eta sartu diren produktuak zatitu, eho edo txikitu ditu, behar izan denean.
e) Prozesuko erritmoa kontrolatu du, sarreran trabatzeak edo pilaketak saihestuz.
f) Eragiketa guztiak egin dituenean araudi higieniko-sanitarioa, laneko segurtasunekoa eta
ingurumena babestekoa kontuan hartu ditu.
3.- Elikagaiak ontziratu, egokitu eta enbalatzeko materialak prestatzen ditu, ekipo espezifikoak
lan-jarraibideen arabera erregulatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ontziratze- eta konfiguratze-lanerako egokiak diren lanabes eta materialak aukeratu ditu.
b) Elikagaiak ontziratzeko era nagusiak identifikatu ditu.
c) Kanpo-ontziak garbitu ditu behar diren higiene-baldintzetan.
d) Enbalatzeko materialak ezagutu ditu.
e) Ontziratze-lerroko ekipoak erregulatu ditu jasotako jarraibideen arabera.
f) Ontziratze, egokitze eta enbalaje mota produkzio prozesuarekin eta lortutako produktuarekin
erlazionatu du.
g) Azken aurkezpenarekin lotutako egokitze-materialak egiaztatu ditu.
h) Araudi higieniko-sanitarioa eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentziorako segurtasun
neurriak (materialak prestatzeko eta ekipoak prestatzeko eragiketei lotutakoak) aplikatu ditu.
4.- Elikagaiak ontziratu eta egokitzen ditu, prozesuaren lerro automatikoak jarraibideen arabera
kontrolatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ontziratze-prozesuko makinak eta ekipo nagusi eta osagarriak gainbegiratu eta prest jarri ditu.
b) Elikagaien ontzien betetze, ixte eta etiketatze automatikoaren kontrola egin du.
c) Produzitutako kontsumigarri eta ontzien zenbaketa erregistratu du laneko orri eta parteetan.
d) Zenbatutako ontziak non kokatu behar diren ezagutu du.
e) Soberakinak eta hondakinak nola eta non utzi behar diren ezarri du, gero berreskuratu edo
ezabatzeko.
f) Araudi higieniko-sanitarioa eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentziorako segurtasun
neurriak (produktuak ontziratu eta egokitzeko makinen eta ekipoen erabilerari dagozkionak) aplikatu
ditu.
5.- Ontziratutako elikagaiak paketatu eta enbalatzen ditu, lan-jarraibideen arabera ekipo
automatiko edo erdi-automatikoekin jardunez.

2016/3546 (1178/674)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Ebaluazio-irizpideak:
a) Enbalatzeko material nagusi eta osagarrien lerro edo ekipoak behar bezala kokatuta daudela
egiaztatu du.
b) Enbalatzeko makinekin jardun du, funtzionamendua kontrolatuz.
c) Enbalatzeko azken eragiketak egiaztatu ditu.
d) Enbalajearen hondakinak non eta nola utzi identifikatu du, gero berreskuratu ahal izateko.
e) Produzitutako kontsumigarrien eta pakete edo unitateen kopurua erregistratu du.
f) Araudi higieniko-sanitarioa eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentziorako segurtasun
neurriak (enbalatzeko eragiketei lotutakoak) aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Lehengaiak kontrolatzea eta hartzea
Lehengaiak. Sailkapena.
Aldaerak eta zehaztapenak lortuko den produktuaren arabera.
Elikagaien industrian erabilitako produktu osagarri nagusiak.
Salgaiak hartzea elikagaien industrian. Eragiketa eta egiaztapen orokorrak.
Lehengaien kantitateak neurtu eta kalkulatzea.
Oinarrizko dokumentazioa. Albaranak eta jasotze-orriak.
Lehengaiak hautatu eta sailkatzeko metodoak.
Lehengaien oinarrizko hautemate sentsoriala.
Lehengaiak kontrolatu eta baloratzeko lanabesak eta ekipoak. Prest jartzea eta kontrola egitea.
Hartutako lehengaien erregistroak eta idatzoharrak.
Lehengaiak eta material osagarriak kontserbatzea.
Lehengaiak uzteko eta kontserbatzeko ganberak.
Substantzia kontserbatzaileak. Kontserbatzeko beste neurri batzuk.
Gehigarri eta baliabide egonkortzaileak. Gozagarriak eta espeziak.
Elikagaien industriako gehigarrien sailkapena eta deskribapena.
Soluzio eta baliabide egonkortzaileak: gatzunak, saltsak eta ongailuak.
2.- Lehengaiak eta produktu osagarriak prestatzea
Lehengaiak prestatzeko oinarrizko eragiketak. Deskribapena.
Kalibratzea, garbitzea, sikatzea, eskuilatzea, zatitzea, zuritzea, hezurgabetzea, ebakitzea,
birrintzea, nahastea, irabiatzea, kontzentratzea, deshidratatzea, galdarraztatzea, higienizatzea,
zatikatzea eta desizoztea, besteak beste.
Eragiketa eta ekipo espezifikoak. Emaitzak.
Lehengaiak prestatzeko erabilitako oinarrizko lanabes eta erremintak.
Makineria eta ekipo espezifikoak: puntuan jartzea eta maneiatzea.
Makinerian eta ekipoetan, kontrol mekanismo sinpleak maneiatzea eta parametroak erregulatzea.
3.- Materialak prestatzea
Elikagaiak ontziratzearen funtzioak eta ondorioak.
Elikagaiak ontziratzeko erabilitako materialen ezaugarriak eta propietateak.
Elikagaiak ontziratzeko era nagusiak. Ontziratze aseptikoa, airearekin ontziratzea, hutseko
ontziratzea, atmosfera aldatuarekin ontziratzea, ontziratze aktiboa.
Ontzi metalikoak: aluminioa, latorria. Eraketa eta propietateak. Beirazko eta zeramikazko ontziak:
flaskoak, botilak eta txanbilak. Paperezko eta kartoizko ontziak. Propietateak. Brikak, kartoiak eta
papera. Material plastiko eta konplexuzko ontziak. Ezaugarriak eta propietateak. Poltsak, erretiluak,
ontzi malgu esterilizatuak, termoformatuak. Beste ontzi batzuk.
Egokitzeko materialak: askotariko bilgarriak. Osagarrietarako eta aurkezteko produktuak eta
materialak.
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Estaldura eta geruza jangarriak.
Etiketak, errotulazioa eta identifikazio- eta informazio-elementuak.
Produktuak egokitzeari buruzko legezko betekizunak.
4.- Elikagaiak ontziratzea eta egokitzea.
Ontziratzeko eta egokitzeko eragiketak.
Ontzia in situ osatzea.
Ontziak manipulatu eta prestatzea. Ontziak garbitzea.
Betetzeko eta dosifikatzeko prozedura.
Itxitura motak edo sistemak.
Egokitzeko eta identifikatzeko prozedurak.
Ontziratzeko, erregulatzeko eta maneiatzeko eragiketak.
Atmosfera aldatuan ontziratzea.
Oinarrizko motak, konposatu nagusiak eta ontziratzearen funtzionamendua.
Ekipo osagarriak. Funtsezko mantenimendua, puntuan jartzea.
Ontziratzeko eta egokitzeko eskuzko makinak. Itxitura motak.
Ontziratzeko eta egokitzeko makina automatikoak.
Lerro automatizatu integralak.
Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko zehaztapenak, elikagaiak ontziratu eta
egokitzeko prozesuei aplikatzekoak direnak.
5.- Elikagaiak paketatzea eta enbalatzea.
Enbalatzeko materialak.
Paperak, kartoiak eta plastikoak.
Zumitzak, zintak eta kordelak.
Erretiluak eta enbalatzeko beste euskarri batzuk.
Gomak eta kolak.
Gehigarriak, grapak eta zigiluak.
Enbalatzeko beste material batzuk.
Enbalatzeko materialak manipulatzea eta prestatzea.
Paketatzeko, erretraktilatzeko, orientatzeko eta loteak osatzeko prozedurak.
Loteen errotulazioa eta identifikazioa.
Paletizatzea eta paletak mugitzea.
Ontziratzeak, egokitzeak eta enbalatzeak eragindako soberakin eta hondakinen destinoa eta
kokapena.
Kontsumoen eta produkzioaren idatzoharrak eta erregistroak.
Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko zehaztapenak, elikagaiak paketatzeko
prozesuei aplikatzekoak direnak.
Lerro automatizatu integralak.
Enbalatzeko makinak. Oinarrizko motak, konposatu nagusiak eta enbalatzearen
funtzionamendua.
Enbalatzeko ekipo osagarriak.
Funtsezko mantenimendua eta puntuan jartzea.
Enbalatzeko eskuzko makinak. Makina automatikoak eta robotizatuak.
Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko zehaztapenak, elikagaiak ontziratu eta
egokitzeko prozesuei aplikatzekoak direnak.
Lanbide-modulua: Elikagaiak prestatzea
Kodea: 3134
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 198 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
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1.- Elikagaiak elaboratzen ditu, prozesuari dagozkion teknika sinpleak eta lanabesak eta ekipoak
aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Dokumentazioa eta lan-jarraibideak interpretatu ditu.
b) Elikagaiak elaboratzeko egin beharreko eragiketak ezagutu ditu.
c) Behar bezala erabili ditu lanabes, ekipo eta substantziak.
d) Elaboratutako produktua osatzen duten osagai eta substantziak ipini ditu.
e) Prozesuaren erritmoari eutsi dio, aparteko gorabeherak saihestuz.
f) Produktuak manipulatzean eta ekipoak maneiatzean higiene- eta segurtasun-neurri
espezifikoak aplikatu ditu.
2.- Elikagaiak kontserbatzeko eta akabera emateko azken tratamenduko oinarrizko eragiketak
egin ditu, hartutako jarraibideen arabera teknikak erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Elikagaiak kontserbatzeko eta akabera emateko azken tratamenduetan esku hartzen duten
ekipo eta instalazioak identifikatu ditu.
b) Tratamendurako ekipo eta ganberak kargatu ditu, prozesurako ezarritako moduan eta
kopuruan.
c) Ekipo eta instalazioak erregulatzeko baliabide eta sistemak kontrolatu ditu.
d) Parametro estandarren adierazleak berrikusi eta datuak erregistratu ditu.
e) Tratatutako produktuak toki eta modu egokian utzi ditu, geroago lekualdatu ahal izateko.
f) Laginak hartzen lagundu du, jarraibideak aplikatuz eta azalpenak zehaztuz.
g) Eragiketa guztiak egin dituenean araudi higieniko-sanitarioa, laneko segurtasunekoa eta
ingurumena babestekoa kontuan hartu ditu.
3.- Elikagaien industriako instalazio eta zerbitzuetan oinarrizko mantentze-eragiketak egin ditu,
mantentze-lanetan lagunduz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Elikagaien industriak dituen zerbitzu osagarriak identifikatu ditu, produkzio-prozesuarekin lotuz.
b) Zerbitzu osagarrien eroanbideen seinaleak, koloreak eta trazatuak ezagutu ditu.
c) Produkzioko eragiketa sinple eta ohikoetan aginte eta aparatu erregulatzaileekin jardun du.
d) Zerbitzu eta instalazio osagarriak puntuan jartzen eta haien oinarrizko mantentze-lanetan
lagundu du.
e) Norberaren segurtasunerako eta ingurumena babesteko neurriak hartu ditu.
4) Lehengaiak eta produktu osagarriak prestatzeko eragiketetan elikagaien segurtasuneko arauak
hartzen ditu, arrisku-faktoreez eta arrisku horiek prebenitzeko neurri eta ekipoez ohartuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Elikagaien higieneari buruzko oinarrizko arauak ezaugarritu ditu.
b) Lehengaiak hartzean, behar diren higiene-neurriak aukeratu ditu.
c) Salgaien garraio-, atseden- eta kokapen-eragiketetarako ezarritako higiene-neurriak hartu ditu.
b) Lehengaiak eta osagarriak tratatzean, behar diren higiene pertsonaleko neurriak aukeratu ditu.
e) Instalazio eta ekipoen higiene-betekizun orokorrak bete ditu.
f) Hondakinak batu eta kontrolatu ditu, ezarritako higiene-neurriak hartuz.
B) Edukiak:
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1.- Produktuak elaboratzeko teknikak
Elikagaiak prozesatu eta elaboratzeko industria nagusiak: haragi-industriak; arrainen
eraldakuntzarako industriak; fruta eta barazkien eraldakuntzarako industriak; esne-industriak eta
oboproduktuak; zerealen, irinen eta deribatuen industriak; olio eta koipeetarako industriak; azukre-,
txokolate- eta gozogintza-industriak; edariak ontziratu, tratatu eta elaboratzeko industriak; hainbat
produktutarako industriak.
Elikagaiak elaboratzeko oinarrizko eragiketak: beroaren bidezko tratamenduak, sikatzea, airea
kentzea, irradiazioa, goi-presioa; hotzaren bidezko tratamenduak, ur edukiaren manipulazioa,
iragazketa, liofilizazioa, substantzia kimikoak gehitzea, gazitzea, ketzea, hartzidura eta heltzea;
estrusiorako, hestebeteak egiteko, solidoen tamaina txikitzeko, prentsatzeko, baheketarako, txikitzeko,
kontzentratzeko, emultsionatzeko eta gelifikaziorako teknikak; banaketa teknikak.
Elikagaiak elaboratzeko erabilitako ekipoak, makineria eta lanabesak. Tratamendu termikoetarako
ekipoak: sikatzeko tratamenduak, bero bidezko kontserbazio-tratamenduak eta hotz bidezko
kontserbazio-tratamenduak. Elikagaien industriako oinarrizko lanabesak. Maneiua.
Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko zehaztapenak, elikagaiak elaboratzeari
aplikatzekoak direnak.
2.- Elikagaiak kontserbatzeko eta akabera emateko azken tratamenduak.
Elikagaiak kontserbatzeko eta akabera emateko tratamendu motak. Produktuak eta prozesuak.
Produktuak kontserbatzeko eta akabera emateko ekipoen eta makineriaren deskribapena eta
oinarrizko maneiua.
Datuak kontrolatu eta erregistratzeko oinarrizko sistemak.
Anomaliak eta zuzenketak.
Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko zehaztapenak, elikagaien kontserbazioari eta
akabera emateari aplikatzekoak direnak.
3.- Instalazioak eta zerbitzu osagarriak manipulatzea
Erregulatzeko elementuak. Sistema osagarrien ekipoak.
Aire-produkzioa. Airea eta gasak elikagaien industrian.
Airea eta gasak produzitu eta egokitzeko instalazioak. Aire konprimatua produzitu eta eramatea.
Konpresoreak. Airea egokitzea.
Beroa sortzea. Beroa sortzeko instalazioak.
Beroa transmititzeko oinarriak. Galdarak edo lurrun-sorgailuak.
Ur beroa eta lurruna sortzea. Zirkuituen banaketa.
Bero-trukagailuak. Motak
Hotza sortzeko eta mantentzeko instalazioak. Oinarriak. Oinarrizko elementuak.
Lurrungailua, konpresorea, kondentsadorea, hedapen-balbula. Hozte-dorreak.
Elektrizitatea sortzeko eta banatzeko instalazioak.
Elikagaiak prozesatu eta elaboratzeko instalazio mota nagusien oinarrizko deskribapena eta
oinarrizko jarduerak.
Ura egokitzea. Uraren banaketa. Ponpatzea. Eroanbideak. Osagarriak:
4.- Elikagaien segurtasuna
Elikagaien alterazioa eta kutsadura. Kutsadura-iturriak. Kutsadura fisikoa, kimikoa eta biologikoa.
Elikagaiak kutsatzeko arrazoiak eta kutsadura motak.
Agente biologikoak. Ezaugarriak eta motak.
Mikroorganismoak: bakteriak, birusak, parasitoak eta lizunak. Elikagaietan mikroorganismoen
garapena eragiten duten faktoreak.
Elikagaien higieneko oinarrizko arauak.
Elikagaien manipulazioari buruzko araudia.
Higiene pertsonaleko neurriak.
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Jantziak eta janzkera elikagaien industrian.
Instalazioen eta ekipoen betekizun higieniko orokorrak.
Higieneko jardunbide egokien gida.
Lanbide-modulua: Instalazioen eta ekipoen garbiketa eta mantentze-lanak
Kodea: 3135
Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 165 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Elikagaien industriako lan-eremuak, instalazioak, makineria eta ekipoak garbitu eta
desinfektatzeko ohiko zereginak egiten ditu, garbitzeko eta desinfektatzeko prozedurak eta bere
lanarekin lotutako higiene pertsonaleko eta orokorreko neurriak ezagututa.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Garbitzeko eta desinfektatzeko bitarteko eta produktuak, eta bitarteko eta produktu horiek
aplikatuko diren eremuekin, instalazioekin eta ekipoekin erlazionatu ditu.
b) Higiene- eta desinfekzio-produktuak prestatu ditu elikagaien industriako instalazio eta ekipoak
garbitzeko.
c) Higienizatzeko lanabesak eta makineria erabili ditu.
d) Garbiketa, desinfekzio eta higienizazio prozesu eta prozedurak egin ditu, eskuzkoak edo
automatikoak.
e) Egindako lana espero izandakoa dela egiaztatu du, ezarritako parametroen arabera.
f) Eragiketa guztiak egin dituenean araudi higieniko-sanitarioa, laneko segurtasunekoa eta
ingurumena babestekoa kontuan hartu ditu.
2.- Laborategi eta industria kimikoetako material, tresna, ekipo eta eremuetan zikinkeria
ezabatzeko ohiko zereginak egiten ditu, garbitzeko eta desinfektatzeko prozedurak eta bere lanarekin
lotutako higiene pertsonaleko eta orokorreko neurriak ezagututa.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Garbitzeko ekipoak eta produktuak erlazionatu ditu horiek aplikatuko diren laborategietako
materialekin, tresnekin, ekipoekin eta eremuekin, bai eta zikinkeriaren ezaugarriekin ere.
b) Garbitzeko produktuak eta ekipoak behar bezalako egoeran daudela egiaztatu du.
c) Produktu kimikoen hondakinak ezabatzeko edukiontziak leku egokian daudela egiaztatu du.
d) Manipulatzen dituen produktuei dagokien laneko arropa erabili du.
e) Manipulatzen dituen produktu-motei dagozkien babes-ekipoak ezagutu eta erabili ditu.
3.- Garbiketa espezifikoak egiten ditu, premiaren eta pertsona, ekipo eta instalazioentzako
arriskuaren arabera, jarraibideak betez eta ezarritako protokoloen arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bereizi egin ditu, batetik, ustekabeko garbiketa dela-eta urgentziaz jardutea, eta, bestetik,
garbiketa-planetan aldez aurretik ezarritako garbiketa.
b) Laborategi eta industria kimikoak araudian ezarritako maiztasunaz garbitu ditu.
c) Ustekabeko isuriak ezabatzeko, material eta ekipo espezifikoak erabili ditu.
d) Ezarritako erregistroak bete ditu.
e) Ingurumen-kudeaketako arduradunari kudeatzaile baimendu baten bidez ezabatzen diren
hondakinak kendu beharra jakinarazi dio.
f) Eragiketa guztiak egin dituenean, laneko segurtasun-araudia eta ingurumena babestekoa
kontuan hartu ditu.
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4.- Hondakinak bildu, araztu eta isurtzeko eragiketak egiten ditu, ingurumen-kudeaketako
planetan ezarritako prozedurak aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Elikagaien industrian sortzen diren hondakin motak identifikatu ditu.
b) Elikagaien industrian sortutako hondakinak eta kutsatzaileak ingurumeneko eraginekin
erlazionatu ditu.
c) Hondakinak biltzen lagundu du, ezarritako neurri eta prozedurekin.
d) Elikagaien industriako hondakinak eta zaborrak adierazitako tokian biltegiratu ditu.
e) Arazteko ekipoak ohi bezala maneiatu ditu.
f) Jasotako jarraibideen arabera hartu du lagina.
g) Eragiketa guztiak egin dituenean araudi higieniko-sanitarioa, laneko segurtasunekoa eta
ingurumena babestekoa kontuan hartu ditu.
5.- Ekipo eta instalazioen prestaketa eta mantentze-lanei dagozkien ohiko zereginak egiten ditu,
jasotako jarraibideetan ezarritako prozedurak ezagututa.
Ebaluazio-irizpideak.
ditu.

a) Elikagaiak elaboratzeko ganberak, ekipoak eta instalazioak prestatzeko eragiketak ezaugarritu

b) Ekipo eta instalazioak prestatu eta puntuan jarri ditu, lan-jarraibideen arabera.
c) Ekipoen eta instalazioen funtzionamenduan anomaliak hauteman ditu.
d) Prozesuen ekipo eta instalazioen konponketa sinpleak egiten eta moldaketak eta hobekuntzak
egiten lagundu du.
e) Eragiketa guztiak egin dituenean araudi higieniko-sanitarioa, laneko segurtasunekoa eta
ingurumena babestekoa kontuan hartu ditu.
B) Edukiak:
1.- Garbiketa eta desinfekzioa elikagaien industrietan:
Elikagaien industrien betekizun higieniko-sanitarioak.
Elikagaien industrien garbiketa, arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen azterketarako sistemen
(AKPKA) kontrol-puntu kritiko gisa.
Elikagaien industrietan garbiketa eta higienizaziorako erabilitako produktuak.
pH-a aztertzea. Azidoak, neutroak, alkalinoak eta disolbatzaileak.
Ura Propietateak. pH-a, mikroorganismoak, korrosioa, alkalinotasuna, gogortasuna,
edangarritasuna eta Langelier-en indizea.
Detergenteak. Neutroak, amoniakatuak, koipegabetzaileak.
Desinfektatzaileak: kloro aktiboa.
Deskonposizio biokimikoko produktuak.
Intsektizidak eta arratoi-pozoia elikagaien industrian.
Produktuen dosifikazioa. Dosifikazio motak.
Produktuen etiketak. Etiketen edukia. Gainazal motari eta erabilera-metodoari buruzko
piktogramak.
Produktuak eta ekipoen korrosioa. Aluminio-aleazioak. Altzairu herdoilgaitzak. Material plastikoak.
Baimendutako biozidei buruzko araudia elikagaien industrian. Garbiketa-produktuak biltegiratzeko
eta kokatzeko baldintzak eta tokiak.
Ekipamendua. Higienizatzeko lanabesak eta makineria. Lanabesak: baieta, espartzuak, eskuilak,
haragana, langarreztagailuak, pala, lanbasak eta urez garbitzeko mopak, pertzak. Makineria:
erraztatzaile-garbitzaile automatikoak, presio-makinak, lurrun-makinak, aparra sortzeko makinak,
erabateko iragazkidun xurgagailua, ozono-sorgailuak. Erabilerak eta aplikazioak.
Garbitzeko lanabesen eta makineriaren antolaketa eta kokapena.
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Garbitzeko, desinfektatzeko eta higienizatzeko prozesuak eta prozedurak.
Higieneko eta saneamenduko plana instalazioen, gelen, gainazalen, lanabesen eta makineriaren
arabera. CIP eta SIP prozesuak.
Sinner-en zirkulua: denbora, tenperatura, ekintza mekanikoa eta produktu kimikoa.
Garbitzeko eta desinfektatzeko estandarren eragiketa-prozedurak. Garbitzeko makineriaren
eskuliburuak.
Garbitzeko eta desinfektatzeko prozesuaren faseak. Aurreikuzketa, garbiketa, tarteko urberritzea,
desinfekzioa eta azken urberritzea.
Esterilizazioa. Alderdi orokorrak eta metodoak.
Higienizazio-ekintza bereziak: intsektuak eta arratoiak hiltzea. Prebentzio-neurriak. CIP planak.

2.- Garbiketa laborategietan eta industria kimikoetan
Zikinkeria kontzeptua eta garbiketa motak: Oinarrizko kontzeptuak.
Zikinkeria motak. Zikinkeria-egoerak. Zikinkeriaren ezaugarriak eta jatorria. Zikinkeria gainazalean
itsastea.
Industria kimikoan erabili ohi diren materialak.
Garbiketaren mekanismoa. Bustitzea. Zikinkeriaren desplazamendua. Hotzeko eta beroko
garbiketa. Uraren kalitatea. Garbiketaren tenperatura.
Garbiketa-prozedura fisiko eta kimikoak: xurgatze-, absortzio- eta abrasio-sistemak.
Garbiketa sailkatzea: ohiko garbiketak eta mantentzeko garbiketak. Garbiketa bereziak.
Garbiketa-ekipoak eta -produktuak laborategietan eta industria kimikoetan.
Garbiketa-produktuen oinarrizko bateraezintasunak. Garbiketa-produktuak laborategi kimikoetan.
Laneko eta norbera babesteko ekipoak. Garbiketa-ekipoen eta -produktuen erabilerak eragindako
arriskuak.
3.- Garbiketa espezifikoak
Garbiketa bereziak. Desinfekzioa, esterilizazioa, intsektuak hiltzea eta arratoiak hiltzea.
Garbiketa-eragiketen antolaketa eta erregistroa. Erregistro-sistemak. Garbitzeko ezarritako
protokoloak. Garbitzeko eta desinfektatzeko programaren kontrola eta monitorizazioa. Garbiketajarduerek eragindako kontrol-erregistroak eta -fitxak. Ustekabeko isurketa dagoenean jarduteko
erreferentziazko arauak eta jarraibideak. Larrialdi-planak ustekabeko isurketak gertatzen diren
kasuetarako.
Garbitzeko eta desinfektatzeko eragiketetan erabilitako produktu kimikoen segurtasun-fitxak.
4.- Hondakinak bildu, araztu eta isurtzeko eragiketak elikagaien industrian.
Elikagaien industrietan sortutako hondakin nagusiak.
Elikagaien industrietako isurketen jatorria eta ezaugarriak.
Deribatutako azpiproduktuak eta hondakinak.
Garapen iraunkorra. Hazkunde sostengaezina.
Ingurumen-arazoak. Atmosfera.
Uraren kimika. Zoruaren kimika.
Hondakinen gaikako bilketa. Laginak hartzea. Hondakin arriskutsuen kudeaketa administratiboa.
Atmosferarako emisioak.
Beste kutsadura mota batzuk: kutsadura akustikoa.
5.- Ekipoak prestatu eta mantentzea.
Elikagaien industrian erabilitako osagaiak eta ekipo nagusiak.
Tangak, ponpak, balbulak eta hodiak. Neurtzeko eta kontrolatzeko tresnak.
Potentzia mekanikoko elementuak. Txirrikak, engranajeak, abiadura-erreguladoreak.
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Makineria eta ekipo osagarriak.
Elementu hidraulikoak eta elektrohidraulikoak.
Elementu pneumatikoak eta elektropneumatikoak. Beroa produzitu eta transmititzeko ekipoak.
Trukagailuak. Airea produzitu, banatu eta egokitzeko ekipoak. Hotza produzitzeko ekipoak.
Ura egokitzeko sistemak. Automatizazio-sistemak. Barne-erreleak, tenporizadoreak, kontagailuak
eta automata programagarriak. Elikagaien tratamendu eta kontserbaziorako teknologia sortu berriak
dituzten ekipoak.
Ekipoen lehen mailako mantentzea eta garbiketa.
Lanbide-modulua: Laborategiko oinarrizko eragiketak
Kodea: 3136
Kurtsoa: 2
Iraupena: 168 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Masa eta bolumenak neurtzeko ohiko eragiketa sinpleak egiten ditu, prozedura normalizatuei
jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) "Masa" eta "bolumen" kontzeptuak definitu ditu.
b) Laborategiko oinarrizko materiala ezagutu du.
c) Erabili beharreko masa-kantitatearen arabera sailkatu ditu balantzak.
d) Erabili beharreko likido-kantitateen arabera bereizi ditu bolumenak neurtzeko aparatuak.
e) Beharrezko jarraibideak betez egin du likidoen aldaketa.
f) Egindako eragiketak ezarritako euskarrian bete ditu.
g) Norberaren eta ingurumenaren segurtasun eta babes arauak betez jardun du.
2.- Beharrezko materialak eta produktuak aukeratuz prestatzen ditu ohiko nahasketak eta
disoluzioak.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Disoluzio bat prestatzeko erabili behar diren erreaktiboak aukeratu ditu.
b) Nahasketa eta disoluzioen ohiko prestaketetarako materialak eta ekipoak aukeratu ditu.
c) Behar den kontzentrazioaren kalkuluak egin ditu.
d) Disoluzio jakin bat prestatzean, solutu eta disolbatzailearen dagozkion neurriak egin ditu.
e) Arrisku txikiko ohiko nahasketak egin ditu.
f) Disoluzio sinpleak prestatu ditu.
g) Prestatutako disoluzioak identifikatu eta etiketatu ditu.
h) Ohiko nahasketak eta disoluzioak prestatzeko prozesu osoan arriskuak prebenitzeko arauak
eta ingurumena babestekoak aplikatu ditu.
3.- Laborategiko eragiketa osagarri sinpleak egiten ditu, ekipo edo lanabes egokiak maneiatuz eta
jasotako jarraibideak betez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materien tratamendurako oinarrizko propietateak ezaugarritu ditu.
b) Egin beharreko oinarrizko eragiketak gerora izango den tratamenduarekin erlazionatu ditu.
c) Sortutako hondakinak tratatu eta ezabatu ditu.
d) Egindako lanen idatzoharrak egin ditu dagozkien euskarrietan.
e) Laborategiko eragiketa sinpleak egiteko prozesu osoan arriskuak prebenitzeko arauak eta
ingurumena babestekoak aplikatu ditu.
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4.- Laborategiko ekipo osagarrien eta instalazioen ohiko prestaketa eta mantentze-lanei
dagozkien ohiko zereginak egiten ditu, jasotako jarraibideetan ezarritako prozedurak ezagututa.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko ekipo eta instalazioak prestatzeko eragiketak ezaugarritu ditu.
b) Ekipo eta instalazioak prestatu eta puntuan jarri ditu, lan-jarraibideen arabera.
c) Ekipoen eta instalazioen funtzionamenduan anomaliak hauteman ditu.
d) Laborategietako ekipo eta instalazioen konponketa sinpleak egiten eta moldaketak eta
hobekuntzak egiten lagundu du.
e) Eragiketa guztiak egin dituenean laneko segurtasun-araudia eta ingurumena babestekoa
kontuan hartu ditu.
B) Edukiak:
1.- Masa eta bolumenak neurtzeko ohiko eragiketak.
Produktu kimikoak. Ontzi motak. Produktu kimikoen etiketen piktograma eta etiketak.
Laborategiko gelak eta altzariak.
Masa eta bolumena neurtzeko aparatuak. Balantzak. Balantza motak.
Pipetak eta material bolumetrikoa. Motak eta mantentze-lanak.
Masa eta bolumena neurtzeko sistemak. Unitate-aldaketak.
Kontzentrazioak eta adierazpideak. Kontzentrazioen kalkulu sinpleak.
Norbera babesteko ekipoak kimikako laborategian.
Segurtasuna kimikako laborategian.
2.- Ohiko nahasketak eta disoluzioak prestatzea.
Produktu eta erreaktibo kimiko ohikoenen ezaugarriak eta izendapena.
Nahasketak eta disoluzioak.
Disoluzioak. Disoluzio motak.
Disoluzio baten osagaiak: solutua eta disolbatzailea.
Disoluzioak prestatzea deskribatutako prozeduren arabera.
Disoluzioak prestatzeko tresnak eta ekipoak.
3.- Laborategiko eragiketa osagarri sinpleak.
Laborategiko material eta ekipo arruntak.
Industria kimikoko prozesuetako eragiketa osagarriak.
Materialak eta ekipoak banandu eta akoplatzeko prozedurak.
Materien tratamendurako oinarrizko eragiketak: ehotzea, bahetzea, jalkitzea, iragaztea,
dekantatzea, lurruntzea eta sikatzea.
Nahasketak banantzeko metodoak.
4.- Ekipo osagarriak prestatu eta mantentzea.
Laborategietako zerbitzu osagarriak.
Eragiketak ur ekipo eta instalazioekin
Urak tratatzeko ekipo eta instalazioen lehen mailako mantentzea.
Urak tratatzeko ekipoetan ordenatzeko eta garbitzeko prozedurak aplikatzea. Eragiketak gas
ekipo eta instalazioekin. Gasa tratatzeko ekipoetan ordenatzeko eta garbitzeko prozedurak aplikatzea.
Gas ekipo eta instalazioen lehen mailako mantentzea.
Lanbide-modulua: Biltegiko lan osagarriak
Kodea: 3070
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Kurtsoa: 1.a
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Salgaiak hartzen ditu, eta badaki non-nola biltegiratu haien ezaugarrien arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etiketak, enbalajeak eta garraiobideak produktuen eta destinoen tipologiarekin erlazionatu ditu,
haiek behar bezala manipulatzeko.
b) Karga eta salgai motak identifikatu ditu, haien manipulazio-ezaugarri espezifikoen arabera.
c) Hartutako salgaiak eta haien etiketak eta albaraneko edukia bat datozela egiaztatu du.
d) Salgaien harrerarekin zerikusia duten agiri motak identifikatu ditu: eskabidea, albarana,
etiketak, garraio-gutunak eta harrera-akta eta -txostena.
e) Kargen desadostasun eta arazorik ohikoenak ezagutu ditu.
f) Karga batetik lagin bat hartu du, ikuskapenerako.
g) Salgaiak sailkatu ditu haien ezaugarrien eta kontserbazio-baldintzen arabera.
h) Kargen bilgarria eta loturak kentzeko prozesuak deskribatu ditu, prozesu horiek eskuzkoak edo
tresna egokien bidezkoak direla ere.
i) Kalkulu-orriak erabili ditu biltegiko fitxak betetzeko.
j) Txosten bat prestatu du harreraren emaitzarekin, aplikazio informatikoak erabiliz.
k) Denboraz eta ahaleginez aritu da ezagutzak eta informazio osagarriak zabaltzen.
2.- Salgaiak etiketatzen ditu aplikazio informatiko espezifikoen bidez, eta trazabilitatearen kontrola
baloratzen du, haien erregistroa eta kodifikazioa ahalbidetzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Salgaiak kodetzeko sistema desberdinak identifikatu ditu.
b) Kodeen edukiak eta esanahia deskribatu ditu.
c) Kodeen indize bat kontsultatu du biltegiko datu-base batean.
d) Salgaiak etiketatu ditu, kodea ikusgai dagoela.
e) Produktuak manipulatu eta kontserbatzeko baldintzak ezarri ditu.
f) Salgaien trazabilitatea deskribatu du, etiketa eta kontrol-agiriak abiapuntu izanik.
g) Stockeko erregistroan alta egin du, aplikazio informatikoak erabiliz.
h) Segurtasunari, osasunari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko neurriak errespetatu eta
aplikatu ditu biltegian.
3.- Produktuak eta salgaiak biltegiratzen ditu, haien kokapena eta biltegiratzeko baldintzak
justifikatuz erabili ahal den espazioaren arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Biltegi motak sailkatu ditu.
b) Biltegiko eremuen kokapen fisikoa identifikatu du.
c) Salgaiak biltegian kokatzeko oinarrizko sistemak eta arau orokorrak deskribatu ditu, erabili ahal
den espazioa optimizatzeko.
d) Salgaiak eta produktuak mugitzeko aginduak interpretatu ditu, biltegiko espazioa optimizatzeko
edo haiek bidaltzeko edo hornidura egiteko.
e) Kargak manipulatzeko, eskorga motordunak nola erabili deskribatu du.
f) Lan-aginduan zehaztutako tokian kokatu ditu kargak edo salgaiak, haien ezaugarriak eta haiek
manipulatzeko baldintzak kontuan izanik.
g) Baliabide informatikoak erabili ditu kargen eta salgaien mugimenduei buruzko informazioa
zehaztasunez igortzeko.
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h) Segurtasunari eta arriskuen prebentzioari buruzko neurriak aplikatu eta errespetatu ditu
biltegian.
i) Biltegia garbi eta txukun eduki du.
4.- Salgaien inbentarioak prestatzen parte hartzen du, eta izakinak kontrolatzeko oinarrizko
eragiketak egiten ditu, biltegiak kontrolatzeko tresna informatikoen bitartez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Biltegiari lotutako dokumentazio teknikoa deskribatu du.
b) Gutxieneko biltegiratzea hornitzaileen hornidura-denborarekin eta eskariarekin erlazionatu du.
c) Biltegiratze eta inbentario motak eta haien aldagaiak identifikatu ditu.
d) Biltegian dauden produktuen inbentarioa egin du, beharrezkoa denean gorabeheren parteak
egin ditu, eta hornidurak berriz egiteko premiak eta stock-gabeziak jakinarazi ditu.
e) Biltegiratzea berriturik dagoela eta gutxieneko stocka badagoela ziurtatzeko erabiltzen diren
mekanismoak zehaztu ditu.
f) Stockak berritzeko sistemarik hoberena identifikatu du biltegi motaren arabera.
g) Biltegiak kontrolatzeko aplikazio informatiko espezifikoak erabili ditu.
h) Biltegia kontrolatzeari lotutako informazioa prestatu du, modu ordenatu, egituratu, argi eta
zehatzean, testu-prozesadoreak eta kalkulu-orriak erabiliz.
i) Biltegia kontrolatzeak merkataritza-banaketan eta produkzio-prozesuan duen garrantzia
baloratu du.
5.- Eskabideak prestatzen ditu igortzeko, eta salgaien ezaugarriak, manipulazio-baldintzak eta
kontserbazioa erlazionatzen ditu laneko aginduekin eta igorpen-agiriekin.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Salgaien edo produktuen enbalajeari eta etiketei buruzko araudia interpretatu du.
b) Enbalaje mota desberdinen ezaugarriak erlazionatu ditu produktuen eta salgaien ezaugarri
fisiko eta teknikoekin, eta haiek manipulatzeko eta garraiatzeko baldintzekin.
c) Eskabide-agindua abiapuntu izanik, igorri beharreko salgaiak deskribatu ditu.
d) Egiaztatu du, biltegiko fitxak abiapuntu izanik, eskabideari erantzuteko behar adina salgai
dagoela.
e) Salgaia igorpen-eremuan utzi arte biltegian egin beharreko mugimenduak eta manipulazioekipo egokiak deskribatu ditu.
f) Aplikazio informatikoak erabili ditu entrega-orriak betetzeko.
g) Salgaien irteerak erregistratu ditu biltegiko fitxetan eta dokumentazio teknikoan.
h) Etiketak sortu ditu, eta enbalajean zein tokitan jarri behar diren zehaztu du, eta beste
horrenbeste salgaiak babesteko seinaleekin.
i) Karga-aginduak interpretatu ditu, eta salgaiak garraiobidean kokatzeko tokia identifikatu du,
haien ezaugarri fisikoen eta destinoaren arabera.
j) Erroreen aurrean erantzukizuna erakutsi du.

B) Edukiak:
1.- Salgaiak hartzea eta sarrerak kudeatzea
Garraiobideak.
Deskargak kontrolatzeko prozedurak.
Salgaien kontzeptua eta sailkapena.
Enbalaje motak.
Salgaiak hartzearekin lotzen diren agiriak.
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Salgaien erregistroa.
2.- Salgaien etiketak eta kodeak
Kodetze-sistemak.
EAN 8, 13, 39, 128 kodeak.
Kodeak esleitzeko prozesua.
Etiketak: motak eta funtzioak.
Etiketak kontrolatzeko tresnak.
Errotuluak eta seinaleak enbalajeetan.
Trazabilitatea egiaztatzea.
Laneko arriskuen prebentzioko neurriak.
3.- Produktuak eta salgaiak biltegiratzea
Biltegi motak.
Biltegiaren eremuak.
Salgaien manipulaziorako ekipo mekanikoak.
Salgaiak kokatzeko arauak.
Salgaiak kokatzeko moduak.
Salgaien kontserbazioa eta mantentzea arautzen dituzten segurtasun- eta higiene-arloko arauak.
Segurtasuna eta prebentzioa biltegiko lan osagarrietan.
4.- Izakinak kontrolatzeko oinarrizko eragiketak
Biltegiratze-sistemak.
Stock motak.
Izakinen txandaketa.
Salgaiak berriz jartzeko sistemak.
Inbentarioa: xedea eta motak.
Inbentarioak egiteko prozesua.
Izakinak kontrolatzeko jarduera osagarrietan aplikazio informatikoak erabiltzea.
Larrialdietan jarduteko oinarrizko arauak.
5.- Eskaerak prestatzea eta salgaiak bidaltzea.
Eskaera-agindua.
Eskaerak jaso eta tratatzea.
Salgaiak igortzeko dokumentazio teknikoa.
Karga prestatzea.
Igortzeko etiketak eta enbalajea.
Lanbide-modulua: Haragia salmentarako prestatzea
Kodea: E630
Kurtsoa: 2
Iraupena: 96 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Zatiketa-gelaren eta hango ekipo eta baliabide osagarrien betekizunak identifikatzen ditu eta
haiek garbitu, prestatu eta mantentzeko eragiketak egiten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazio, ekipo eta makineriari buruzko baldintza orokorrak identifikatu ditu.
b) Zatiketa-gelen baldintza tekniko sanitarioak zehaztu ditu.
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c) Zatiketa-gelako ingurumen-baldintzak bereizi ditu.
d) Garbitzeko, desinfektatzeko, intsektuak hiltzeko eta arratoiak hiltzeko sistema eta produktu
egokiak aukeratu eta aplikatu ditu.
e) Zatiketa-gelako makineriaren eta ekipoen osagaiak, ezaugarriak eta funtzionamendua
deskribatu ditu.
f) Makineriaren mantentze-beharrizanak ezagutu ditu, eta lehenengo mailakoak egin ditu.
g) Zatiketa-makinak osatzen dituzten oinarrizko elementuak muntatu eta desmuntatu ditu.
h) Ebakitzeko tresna eta elementuen baldintza egokienak sumatu ditu, eta egoera onean
mantendu ditu.
i) Zatitzeko lanabesak eta makineria erabiltzean segurtasun-neurriak aplikatu ditu.
2.- Kanalak hezurgabetu eta zatikatzen ditu, haragi-piezetatik xerrak eta txuletak atertzen ditu eta
merkaturatzeko prestatu, eskatzen diren kalitatea eta higienea lortuz eta prozesuaren trazabilitatea
eramanez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Behi-, zaldi-, txerri-, ardi- eta ahuntz-azienden, hegaztien, untxien eta ehizakien kanalak
merkatuan aurkezteko moduak identifikatu ditu.
b) Espezieen kanalen sailkapen komertziala interpretatu du.
c) Behi-, zaldi-, txerri-, ardi- eta ahuntz-azienden, hegaztien, untxien eta ehizakien zatikatzea
osatzen duten faseak eta eragiketak ezaugarritu ditu.
d) Pieza eta unitateek merkaturatzeko izan behar dituzten ezaugarriak ezagutu ditu.
e) Lortutako pieza eta unitateak haien ezaugarri eta irizpide komertzialekin lotu ditu.
f) Pieza edo unitateen ezaugarriak eta biltzeko, ontziratzeko eta etiketatzeko material eta teknikak
erlazionatu ditu.
g) Kanala laurdendu edo erdibitu du, ebakitzeko tresna eta ildo zuzenak aukeratuz.
h) Kanalak eta aurrealdeko eta atzealdeko laurdenak edo erdiak hezurgabetu eta zatikatu ditu,
errendimendurik onena lortzeko egokiak diren tresnak, ebakitzeko moduak eta banaketa aukeratuz.
i) Haragi-piezetatik xerrak eta txuletak atera ditu, aprobetxamendurik onena eta merkataritzaeskakizunak bateragarri eginez.
j) Lortutako pieza eta unitateak haien ezaugarri eta irizpide komertzialen arabera sailkatu ditu.
k) Zatikatzeko eragiketak egitean, dagozkion higiene-neurriak aplikatu ditu.
l) Biltzeko eta etiketatzeko materialak eta teknikak aukeratu ditu, pieza bakoitzarentzat egokiak
direnak.
m) Trazabilitatea egiteko beharrezkoak diren datuak hartu ditu.

3.- Barruki jangarriak merkaturatzeko edo haiei erabilera industriala emateko prestaketa-teknikak
aplikatu ditu, behar den kalitate eta higienea lortuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Behi-, zaldi-, txerri-, ardi- eta ahuntz-azienden, hegaztien, untxien eta ehizakien barruki
jangarriak merkatuan aurkezteko moduak identifikatu ditu.
b) Barrukiek merkaturatzeko izan behar dituzten zehaztapenak ezagutu ditu.
c) Barrukien eta haien unitateen ezaugarriak eta biltzeko, ontziratzeko eta etiketatzeko material
eta teknikak erlazionatu ditu.
d) Barrukiak hezurgabetu eta zatikatu ditu.
e) Lortutako unitateak haien ezaugarri eta irizpide komertzialen arabera sailkatu ditu.
f) Prestatzeko eragiketak egitean, dagozkion higiene-neurriak aplikatu ditu.
g) Aurkezteko eta etiketatzeko material eta teknika egokiak aukeratu ditu.
4.- Muskuluak eta beste animalia-ehun batzuk haragi eta barruki jangarri bihurtzeko prozesua eta
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horrek lortutako produktuan eta identifikazioan daukan eragina aztertzen du, eta haragiaren
ezaugarriak baloratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Animalia batean dauden muskulu motak bereizi ditu.
b) Animalia hil berrietan muskulu-ehunaren eta beste batzuen ezaugarri egokienak ezagutu ditu.
c) Hildako animaliaren muskuluan eta beste ehun jangarri batzuetan gertatzen diren prozesu eta
aldaketa biokimikoak identifikatu ditu, eta haragiaren eta barrukien ezaugarri organoleptikoen
agerpenarekin erlazionatu ditu.
d) Eguraste-ganberetan izan behar diren ingurumen-baldintzak identifikatu ditu, haragia behar
bezala heltzea lortzeko, bai eta kontrolerako parametroak ere.
e) Behar bezala heldu edo prozesatu ez diren haragi eta barrukiek dituzten ezaugarriak ezagutu
ditu, eta jatorrizko arrazoiak ondorioztatu ditu.
f) Haragi freskoaren ezaugarri organoleptikoak deskribatu ditu, eta horien garapenean eragiten
duten faktoreak zerrendatu ditu.
g) pH-a haragiaren egoera sanitarioarekin eta freskotasun-mailarekin erlazionatu du.
h) Ezaugarri organoleptikoak sumatu ditu.
i) PH-aren neurketak egin ditu.
j) Sumatutakoa eta neurketak kontrastatu ditu, eta kalitatea baloratu du.
5.- Haragi-piezen salmenta-prezioak kalkulatzen ditu, eskandalloak eginez eta aztertuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Harakintzan eskandallo kontzeptua eta haren erabilgarritasuna ezagutu ditu.
b) Kanalaren salmenta-prezio orokorra kalkulatu du, errendimendu estandarretatik eta merkatuerreferentzietatik abiatuta, pieza bakoitzaren prezioei dagokienez.
c) Marjina komertzialak identifikatu eta baloratu ditu, erosketa-prezioa eta salmenta-prezio
orokorra ezagututa.
d) Kanala eskuratzeari edo ez eskuratzeari edo piezen salmenta-prezioak aldatzeari buruzko
erabakia justifikatu du.
e) Kanalaren errendimendu estandarrak benetan lortutakoekin kontrastatu ditu eta, hala
badagokio, zuzendu egin ditu.
f) Salmenten kontrol egokia egin du eta bezeroari behar bezalako arreta eman dio.
B) Edukiak:
1.- Zatiketa-gelen eta haragi-lantegien baldintza tekniko sanitarioak aplikatzea.
Ekipoak eta makineria. Deskribapena eta erabilgarritasunak.
Baliabide eta instalazio osagarriak (beroa, hotza, ura, airea, energia elektrikoa sortzea).
Baldintza tekniko sanitarioak.
Ingurumen-baldintzak.
Haragia prestatzeko lanabesak edo tresnak.
Garbiketa orokorra.
Garbitzeko, desinfektatzeko, eta intsektuak eta arratoiak hiltzeko produktuak.
Higiene pertsonaleko neurriak eta segurtasun-neurriak langile, lanabes eta makinerian.
Makineriaren mantentze-lanak zatiketa-geletan eta lantegietan.
2.- Haragi-piezak prestatzea merkaturatzeko:
Kanalak zatikatzea. Zati komertzialak.
Animalia handiak hezurgabetzea eta zatikatzea. Sailkapen komertziala.
Animalia txikiak hezurgabetzea eta zatikatzea. Sailkapen komertziala.
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Xerrak eta txuletak ateratzea. Hondarrak aprobetxatzea.
Biltzeko eta etiketatzeko materialak.
Piezak kontserbatzea. Eguraste- eta hotz-ganberak.
3.- Barruki jangarriak prestatzea merkaturatzeko
Barrukiak aurkezteko moduak haragi motaren arabera.
Barrukiek merkaturatzeko bete behar dituzten lege-zehaztapenak.
Haragia: definizioa eta ezaugarri organoleptikoak.
Muskulu-ehuna. Eraketa eta osaera. PH-a, kolorea, zaporea, beste batzuk.
Haragiaren egoera hil ondoren.
Haragi-desberdinen ezaugarriak: behi-, ardi-, ahuntz- eta txerri-aziendak, hegaztiak, untxiak eta
ehizakiak.
Haragi eta errai motak, piezak eta unitateak. Sailkapena.
Beste ehun jangarri batzuk: koipeak, erraiak, barrukiak, tripak eta odola.
Haragia heltzeko prozesua. Ganberak.
Heltzean izandako alterazioak.
Osaera bromatologikoa. Deskribapena. Ura haragian.
Haragien kalitatearen balorazioa.
4.- Prezioa zehaztea eta haragi-produktuak merkaturatzea
Merkataritza-aurkezpena. Jendearentzako salmenta-postua.
Jendearentzako arreta. Salmenta-teknikak.
Eskandalloak. Definizioa eta erabilgarritasuna.
Salmenta-prezioa kalkulatzea. Errendimendu estandarrak eta merkatu-erreferentziak.
Marjina komertzialak. Salmenta-aurreikuspena.
Salmenta-kontrola. Idatzoharrak eta zuzenketak.
Erakuslehioak muntatzea.
Produkturik egokienak aukeratzea.
Etiketatzea: etiketa motak, kokapena.
Ontziratzea-biltzea: araudia, materialak eta bilgarri eta ontzi motak.
Lanbide-modulua: Haragi-prestakinak
Kodea: E631
Kurtsoa: 2
Iraupena: 96 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Produkziorako makineriaren eta ekipoen lehen mailako mantentze-prozedurak egiten ditu, eta
haragiaren eratorriak elaboratzeko prozesuan erabiliko diren lehengaiak elaboratzeko aldez aurreko
eragiketak gauzatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Prozesuan erabiliko diren ekipo eta instalazioak martxan jarri ditu, eta lan-jarraibideetan
adierazitako egiaztapenak eta zuzenketak egin ditu.
b) Hodiak, erretiluak, biltegiak, toberak eta gainontzeko ekipoak garbi eta hondakin, hondar edo
jalkinik gabe daudela egiaztatu du, eta, beharrezkoa balitz, garbitu eta desinfektatu egin ditu,
ezarritako prozedurari jarraituz.
c) Haragi-merkataritzan eta -industrian erabilitako garbiketa mailak eta kontzeptuak bereizi ditu,
eta harategian ekipoen eta makineriaren lehen mailako mantentzea egiteko beharrezkoak diren
eragiketak zehaztu ditu.
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d) Elaborazioan erabiliko diren lehengaien ezaugarriak zehaztu ditu, ezaugarri horiek eskatzen
diren zehaztapenekin kontrastatuz.
e) Lehengaien eta produktu osagarrien fluxuaren bidez beharrizanak betetzen direla egiaztatu du,
eta prozesuaren erritmora egokitu du, egon litezkeen desbideratzeak zuzenduz eta jakinaraziz.
f) Eskuzko langileek erabiliko diren lehengaiak aukeratzen eta prestatzen egindako lana
gainbegiratu du, eta erritmoa egokia dela eta manipulazioa lan-jarraibideen araberakoa dela egiaztatu
du.
g) Azpiproduktuak eta hondakinak jasotako jarraibideen arabera ezabatzen direla zaindu du,
behar den unean, baliabide egokiekin eta ezarritako tokietara.
h) Elaborazio-prozesua bukatu ondoren behar diren garbiketa-eragiketak egin direla egiaztatu du.
2.- Produktu freskoak formulazioaren arabera dosifikatzen eta nahasten ditu, eta, hala
dagokionean, oratu eta hestebeteak egiten ditu, behar den kalitatea lortuz eta higiene- eta
segurtasun-baldintzak betez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Haragi-masa eta -pasta finak elaboratzeko formulak interpretatu ditu, eta osagaiak ezagutu
ditu, baita zein egoeratan gehitu behar diren, zer zeregin duten eta zeintzuk diren dosifikazio-marjinak
ere.
b) Dosifikatzeko eskuzko sistemak eta automatikoak identifikatu ditu, eta baita erlazionatutako
balantza motak eta ekipoak ere.
c) Nahasketa mota desberdinak bereizi ditu (oreak, emultsioak, gelak), eta bakoitzaren
ezaugarriak eta jokaera azaldu ditu.
d) Txorizoak, saltxitxak eta hanburgesak elaboratzeko erabilitako nahasketa, oratze,
emultsionatze eta gelifikatze metodoak deskribatu ditu, produktu mota bakoitzarekin lotuz eta, kasu
bakoitzean, behar diren ekipoak eta baldintzak adieraziz.
e) Hestebeteak egiteko eta moldekatzeko harakintzan erabilitako teknikak deskribatu ditu, eta
behar diren makinak eta baldintzak adierazi ditu.
f) Osagai bakoitzaren beharrezko kantitatea kalkulatu du.
g) Kantitateak pisatu eta dosifikatu ditu, onartutako tolerantzia-marjinekin, balantzak maneiatuz
edo dosifikazio-ekipoak erabiliz.
h) Elaboratutako ore edo pasta fin bakoitzaren aurkezpena eta tamaina egiaztatu du.
i) Dosifikatzeko eta nahasteko makinak aukeratu ditu, parametroak esleitu ditu eta trebetasunez
erabili ditu.
j) Produktuak manipulatzean eta ekipoak maneiatzean higiene eta segurtasuneko neurri
espezifikoak aplikatu ditu.
k) Egiten ari den nahasketaren ezaugarriak kontrastatu ditu (homogeneotasuna, fluidotasunabiskositatea, plastikotasuna), haren zehaztapenekin, eta dosifikazioan edo nahasketa-baldintzetan
egin beharreko egokitzapenak ondorioztatu ditu.
3.- Haragi-prestakin freskoak elaboratzeko erabilitako lehengaiak eta osagarriak, espeziak,
gozagarriak eta gehigarriak ezaugarritzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Haragiek izan behar dituzten ezaugarriak (pH-a, barneko tenperatura, hezetasuna, kolorea)
ezagutu eta neurtu ditu.
b) Harategiko eta urdaitegiko elaborazioetan erabilitako koipe mota desberdinek eta beste
lehengai batzuek izan behar dituzten baldintzak deskribatu ditu.
c) Hestebeteak egiteko heste motak, hesteen baldintzak eta egokitzapena identifikatu ditu.
d) Elikagai-gehigarriak sailkatu ditu, eta haragi-produktuen mota desberdinetarako
baimendutakoak bereizi ditu, bai eta haiek dosifikatzeko araudia ere.
e) Gehigarrien jokaera deskribatu du, eta gehigarrien erabilerak dituen abantailak eta
desabantailak baloratu ditu, eta erabiltzeko jarraibideak interpretatu.
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f) Urdaitegian erabilitako gozagarriak eta espeziak zerrendatu ditu, eta bakoitzaren ezaugarriak,
eginkizunak eta erabilera-baldintzak azaldu ditu, eta parte hartzen duten prozesuekin erlazionatu ditu.
g) Formulazioko zehaztapenak interpretatu ditu, eta, kasu bakoitzean, prestaketa-baldintzak
adierazi ditu.
h) Gehitzeko teknikak eta baldintzak deskribatu ditu, eta dagozkion murgiltze, injekzio edo
dosifikazio ekipoekin eta produktu hartzaileekin erlazionatu ditu.
i) Tratatu beharreko bolumenaren eta eskatzen den kontzentrazioaren arabera behar diren
kantitateak kalkulatu ditu, guztizkoak eta osagai bakoitzarenak.
j) Osagaiak gehitu eta nahastu ditu, adierazitako baldintzetan.
k) Gehitzeko ekipoak aukeratu eta trebetasunez erabili ditu.
l) Produktuak manipulatzean eta ekipoak maneiatzean higiene eta segurtasuneko neurri
espezifikoak aplikatu ditu.
m) Aplikatzean baldintzak finkatu eta mantendu direla egiaztatu du.
4.- Haragiaren eratorri freskoak elaboratzeko teknikak aplikatzen ditu, eskatutako kalitatea eta
higienea lortuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili beharreko lehengaiak eta osagarriak prestatu, pisatu eta dosifikatu ditu.
b) Osagai guztiak txikitu eta nahastu-oratu ditu, behar den indarrarekin eta behar den denboran
eta tamainan.
c) Hesteak prestatu ditu, eta hesteak bete eta lotu edo grapatu egin ditu, eta, hala badagokio,
moldekatu egin ditu.
d) Elaboratutako produktu freskoen akats eta alterazio nagusiak ezagutu ditu.
e) Lortutako haragi-produktuen pausatze-beratzea egiteko behar den denbora, tenperatuta eta
hezetasuna zehaztu ditu, pisuaren eta erabilitako prozesuaren arabera.
f) Haragia nahi den neurrian txikitzeko behar diren makina eta osagarriak aukeratu ditu.
g) Hozteko edo izozteko ganberak prestatu ditu (tenperatura, hezetasuna, aireztatzea, denborak).
h) Hozteko edo izozteko ganberetan kokatu ditu piezak edo produktu elaboratu freskoak,
parametroak kontrolatuz lan-jarraibideetan zehaztutakoaren arabera.
i) Pieza eta haragi-elaboratu fresko hoztuen egoera gainbegiratu du aldian-aldian, eta izoztutako
produktuen egoera zaindu du, behar den baldintzetan egon daitezen.
j) Ikusitako anomaliak zuzendu ditu, ahal den neurrian, eta prozesuaren gorabeherak erregistratu
ditu.
5.- Egokitzapen eragiketak egin ditu, haragi-eratorri elaboratuak merkaturatzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Haragi-produktuen etiketatze, ontziratze eta publizitateari buruzko araudia interpretatu du.
b) Produktuen etiketetan sartu beharreko informazio derrigorrezkoa eta osagarria bereizi eta
azaldu du.
c) Etiketa mota desberdinak eta beste identifikazio-marka batzuk ezagutu ditu.
d) Haragiaren sektorean erabilitako ontzi motak eta ontzien ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Ontziratzeko-biltzeko erabilitako metodo desberdinak deskribatu ditu.
f) Etiketak aukeratu, informazioa bete eta etiketatu egin du.
g) Ontziratzeko-biltzeko material eta metodorik egokiena aukeratu du, dagozkion eragiketak
eginez.
6.- Arrisku-faktoreak eta -egoerak eta harakintzan eta haragi-industrian aplikatzekoak diren
prebentzio- eta babes-neurriak aztertu ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

2016/3546 (1178/691)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

a) Haragi-industriako arrisku-faktore eta -egoerarik ohikoenak identifikatu ditu, eta ondorioak eta
prebentzio- eta babes-neurriak ondorioztatu ditu.
b) Honako arlo hauei buruzko araudiaren eta planen alderdirik garrantzitsuenak interpretatu ditu:
langilearen eta enpresaren eskubideak eta betebeharrak, eginkizunen eta erantzukizunen banaketa,
prebentzio-neurriak, seinaleak, postu bakoitzerako arau espezifikoak, istripuetan eta larrialdietan izan
beharreko jokabideak.
c) Arriskuko edo larrialdiko eremu edo egoerak adierazten dituzten seinaleen helburua,
ezaugarriak eta sinbologia ezagutu ditu.
Norberaren babeserako jantzien eta elementuen propietateak zerrendatu ditu, eta nola erabili
azaldu du.
e) Harakintzan eta haragi-industrian erabilitako ekipoen segurtasuneko baldintzak eta gailu
orokorrak deskribatu ditu.
7.- Ontziratzeko, etiketatzeko eta enbalatzeko ontziak eta materialak ezaugarritzen ditu, eta
ezaugarriak erabilera-baldintzekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Elikagaien industrian gehien erabiltzen diren ontziak eta ontziratzeko materialak sailkatu ditu.
b) Ontzien eta ontziratzeko materialen ezaugarriak eta erabilera-baldintzak deskribatu ditu.
c) Elikagaien materialen eta ontzien artean dauden bateraezintasunak adierazi ditu.
d) Etiketatzeko materialak identifikatu ditu, eta ontzi eta produkturik egokienekin lotu ditu.
e) Elikagaien industrian erabilitako enbalaje-materialak ezagutu eta sailkatu ditu.
f) Enbalaje-formatu desberdinak identifikatu ditu, eta haien erabilgarritasuna justifikatu.
B) Edukiak:
1.- Haragi-elaborazioetarako makineriaren eta ekipoen mantentze-lanak.
Garbitasun-mailak establezimendu minoristetan eta haragi-industrian.
Garbiketa-produktuak eta lehen mailako tratamenduak.
Lehen mailako mantentze-eragiketak haragi-industriako ekipo eta makinerian.
Instalazio osagarrien kontrola.
Produktu elaboratu freskoak hozteko edo izozteko ganberen kontrola.
2.- Haragi-prestakinak elaboratzeko lehengaiak eta osagarriak.
Haragia, hartzailearen eta balorazioaren arabera.
Urdaitegian erabilitako barruki jangarriak.
Lehengaiak aukeratzea eta aldez aurretik egokitzea.
Koipeak: haragi-prestakinetarako erabilgarritasuna eta kontserbazioa.
Koipearen ezaugarriak eta eragina urdaitegiko produktuetan.
Haragiaren, koipeen eta barrukien aldez aurreko tratamenduak: aldez aurreko gazitzea, hoztea
eta aldez aurreko gozatzeak.
Hesteak: funtzioa, propietateak, sailkapena (naturalak eta artifizialak, motak eta ezaugarriak).
Beste materia osagarri batzuk: kordelak, grapak, zintak, olioak:
3.- Gozagarriak, espeziak eta gehigarriak
Gehigarriak: kontzeptua eta sailkapen orokorra; araudia eta urdaigintzan daukan erabilera:
zerrenda positiboak, dosiak; eragina, propietateak eta toxikotasuna.
Espeziak: espezia mota erabilienak, ezaugarriak, funtzioa; maneiua eta kontserbazioa.
Gozagarriak: gozagarririk erabilienen zerrenda; propietateak eta eragina.
4.- Haragi-prestakin freskoak elaboratzea. Erabili beharreko makina eta ekipoak
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Ezaugarriak eta araudia: definizioa, motak, prestakinen sailkapena: saltxitxak, txorizo freskoak,
hanburgesak, haragi-bolak; formulazioa; elaboratzeko prozesua.
Txikitzea eta oratzea: oinarriak; behar ez bezala txikitzeak eragindako akatsak eta alterazioak.
Hestebeteak egitea: kontzeptua eta teknikak, parametroak; hesteak behar ez bezala betetzeak
eragindako akatsak eta alterazioak.
Lotzea edo grapatzea: kordelez, grapen erabilera; teknikak.
Hanburgesetarako oreen dosifikazioa.
Gehigarri, espezia eta gozagarrien gaineko ezagutzak, hanburgesak eta haragi-bolak
elaboratzeko orduan.
Haragi-produktu freskoak beratzea.
Hotzean edo izoztuta gorde daitezkeen prestakin freskoak. Motak eta ezaugarriak.
Makineria eta ekipoak (janaria txikitzeko makina, oragailua, hestebeteak egiteko makina,
egosteko galdarak edo labeak, ganbera klimatikoak, ke-hauspoak, lotzaileak, injektoreak).
Makineriaren eta ekipoen sailkapena eta aplikazioak.
Osaera eta elementuen muntaketa eta desmuntaketa.
Funtzionamendua, kontrol-gailuak.
Mantentze-eragiketak.
Maneiua, segurtasun-neurriak.
Elementu osagarriak: doitasun-balantzak, dosifikatzeko tresnak: ezaugarriak, maneiua eta
mantentze-lanak.
Ebakitzeko lanabesak, kakoak, beste erreminta batzuk: erabilera eta segurtasuna.
Ontziak, bainuontziak, injektoreak, moldeak.
Garraiatzeko elementuak.
5.- Haragi-produktuak etiketatzea eta identifikatzea.
Etiketak eta beste osagarri batzuk.
Etiketatzeari buruzko araudia: sartu beharreko informazioa.
Etiketa motak, kokapena.
Beste marka eta seinale batzuk, kodeak.
Paketeak osatzeko teknikak. Multzokatzea, erretiluetan jartzea, erretraktilatzea.
Saltzeko erakusgai jartzea.
6.- Haragi-prestakinak elaboratzeko baldintza tekniko sanitarioak
Urdaitegia: kontzeptua eta desberdintasunak harategiaren, saltxitxa-dendaren, urdaitegiaren eta
haragi-industriaren artean. Araudi erregulatzailea.
Lantegi industriala: instalazioen, makineriaren eta ekipoen betekizunak; baldintza higienikosanitarioak eta ingurumen-baldintzak; garbitzeko eta desinfektatzeko metodo espezifikoak, nola
gauzatu; higiene-neurriak manipulatzean; arrisku-faktoreak eta -egoerak eta araudia; norberaren
babeserako eta prebentziorako neurriak; larrialdi-egoerak.
7.- Haragia ontziratzea
Ontzia: materialak, propietateak, kalitateak, bateraezintasunak.
Sailkapena, formatuak, izendapenak, erabilgarritasunak.
Ixteko elementuak.
Kontserbazioa eta biltegiratzea.
Lanbide-modulua: Produktu freskoak salmentarako manipulatzea
Kodea: E632
Kurtsoa: 2
Iraupena: 120 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
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1.- Arraina edo mariskoa egokitzen du merkaturatzeko edo erabilera industriala emateko,
elikagaien kalitate eta segurtasun arauak betez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Arraina, mariskoa eta horietatik eratorritako produktuak identifikatu eta sailkatu ditu,
horretarako jasotako jarraibideen arabera.
b) Elikagaien banaketarako gunean erabilitako ekipo eta instalazioak garbitzeko eta mantentzeko
zereginak egin ditu.
c) Erakustegiak edo mostradoreak egokitu ditu, jendaurrean erakusteko, baldintza higienikosanitario eta estetiko onenetan jarriz.
d) Arraina edo mariskoa jendeari saltzeko prestatu du, ebakiak eginez, tripak kenduz eta
produktuak garbituz.
e) Produktua ontziratu, etiketatu eta errotulatu du jendeari emateko.
2.- Haragia egokitzen du merkaturatzeko edo erabilera industriala emateko, elikagaien kalitate eta
segurtasuneko arauei jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Haragia identifikatu eta sailkatu du, horretarako jasotako jarraibideen arabera.
b) Elikagaien banaketarako gunean erabilitako ekipo eta instalazioak garbitzeko eta mantentzeko
zereginak egin ditu.
c) Erakustegia, mostradorea edo beira-arasa egokitu ditu, jendaurrean erakusteko, baldintza
higieniko-sanitario eta estetiko onenetan jarriz.
d) Haragia jendeari saltzeko prestatu du, ebakiak, eginez, xerrak ateraz eta barrukiak bereiziz.
e) Produktua ontziratu, etiketatu eta errotulatu du jendeari emateko.
3.- Urdaitegiko produktuak eta haragiaren eratorriak egokitzen ditu merkaturatzeko edo erabilera
industriala emateko, elikagaien kalitate eta segurtasuneko arauei jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Urdaitegiko produktuak eta haragiaren eratorriak identifikatu eta sailkatu ditu, horretarako
jasotako jarraibideen arabera.
b) Elikagaien banaketarako gunean erabilitako ekipo eta instalazioak garbitzeko eta mantentzeko
zereginak egin ditu.
c) Erakustegia, mostradorea edo beira-arasa egokitu ditu, jendaurrean erakusteko, baldintza
higieniko-sanitario eta estetiko onenetan jarriz.
d) Urdaitegiko produktuak eta haragiaren eratorriak jendeari saltzeko prestatu ditu, ebakiak
eginez.
e) Produktua ontziratu, etiketatu eta errotulatu du jendeari emateko.
4.- Fruta eta barazki freskoak egokitzen ditu merkaturatzeko edo erabilera industriala emateko,
elikagaien kalitate eta segurtasuneko arauei jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Fruta eta barazki freskoak identifikatu eta sailkatu ditu, horretarako jasotako jarraibideen
arabera.
b) Elikagaien banaketarako gunean erabilitako ekipo eta instalazioak garbitzeko eta mantentzeko
zereginak egin ditu.
c) Erakustegiak edo mostradoreak egokitu ditu, jendaurrean erakusteko, baldintza higienikosanitario eta estetiko onenetan jarriz.
d) Fruta eta barazkiak prestatu ditu jendeari saltzeko.
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e) Produktua ontziratu, etiketatu eta errotulatu du jendeari emateko edo autozerbitzurako.
B) Edukiak:
1.- Arrandegia
Arraina eta eratorriak.
Arrantzako produktuen oinarrizko sailkapena.
Arrainak, moluskuak eta krustazeoak giza elikaduran.
Arraina kontserbatzeko sistemak.
Arrantzako produktuen atal komertzialak.
Arrandegiko ekipo eta lanabesak: ebakitzeko, burua kentzeko, tripak kentzeko edo garbitzeko
elementuak; garbitzeko eta gazitzeko bainuontziak eta tinak; sikatzeko-ketzeko lurrun-andelak eta
estufak; hotzean gordetzeko ganberak eta armairuak; izozkailu horizontalak; produktu kozinatuak
prestatzeko ekipoak; ontziratzeko, zigilatzeko eta erretraktilatzeko makinak; ekipo osagarriak.
Arrainaren araudi tekniko sanitarioa.
Ura, ezaugarriak.
Piezak prestatzea.
Erremintak maneiatzea.
Produktu fresko eta elaboratuen produktu izoztuak elaboratzea.
Desizoztea, metodoak eta eraginak.
Kontserbazioa, hoztea, erregulazioa eta kontrol sanitarioa.
Arrainak egokitzea eta merkaturatzea salmentarako establezimenduetan: arrainak eta mariskoak
ontziratu eta egokitzeari buruzko araudia; ontzien, bilgarrien, etiketen eta errotuluen sailkapena;
produktuak etiketatzea, sailkatzea eta aurkeztea; arrandegietan ontziratzea-biltzea; ekipoak
maneiatzea; erakustegiak, mostradoreak eta beira-arasak prestatzea; hondakinak bildu eta
ezabatzea.
2.- Harategia
Ekipoak eta makineria. Deskribapena eta erabilgarritasunak.
Baliabide eta instalazio osagarriak (beroa, hotza, ura, airea, energia elektrikoa sortzea).
Baldintza tekniko sanitarioak.
Ingurumen-baldintzak.
Haragia prestatzeko lanabesak edo tresnak.
Garbiketa orokorra. Garbitzeko, desinfektatzeko, eta intsektuak eta arratoiak hiltzeko produktuak.
Higiene pertsonaleko neurriak eta segurtasun-neurriak langile, lanabes eta makinerian.
Makineriaren mantentze-lanak zatiketa-geletan eta lantegietan.
Kanalak zatikatzea. Zati komertzialak.
Animalia handiak hezurgabetzea eta zatikatzea. Sailkapen komertziala.
Animalia txikiak hezurgabetzea eta zatikatzea. Sailkapen komertziala.
Xerrak eta txuletak ateratzea. Hondarrak aprobetxatzea.
Biltzeko eta etiketatzeko materialak.
Piezak kontserbatzea. Eguraste- eta hotz-ganberak.
3.- Urdaitegia
Produktu elaboratu freskoak hozteko edo izozteko ganberen kontrola.
Urdaitegia: kontzeptua eta desberdintasunak harategiaren, saltxitxa-dendaren, urdaitegiaren eta
haragi-industriaren artean. Araudi erregulatzailea.
Etiketak eta beste osagarri batzuk.
Etiketatzeari buruzko araudia: sartu beharreko informazioa.
Etiketa motak, kokapena.
Beste marka eta seinale batzuk, kodeak.
Paketeak osatzeko teknikak. Multzokatzea, erretiluetan jartzea, erretraktilatzea.
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Saltzeko erakusgai jartzea.
Haragi-produktuak ontziratzea. Ontziratzea: materialak, propietateak, kalitateak,
bateraezintasunak; sailkapena, formatuak, izendapenak, erabilgarritasunak; ixteko elementuak;
kontserbazioa eta biltegiratzea.

4.- Fruta eta barazki freskoak
Fruta eta barazkien tipologia eta sailkapena.
Produktuen jatorri geografikoa. Urte-sasoiko fruta eta barazkiak.
Jatorri-deitura.
Produktu ekologikoa.
Produktu freskoen erakusketa sailkatzea eta egokitzea.
Jendeari saltzeko produktuak ontziratzea, etiketatzea eta trazatzea.
Lanbide-modulua: Saltokiko eta gune osagarrietako eragiketak
Kodea: E633
Kurtsoa: 2
Iraupena: 72 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Arreta egiten die balizko bezeroei, eta komunikazio-teknika desberdinak ezagutzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Balizko bezeroaren portaera aztertu du.
b) Jarrera eta solasa egoki moldatu ditu abiapuntuko egoerara.
c) Balizko bezeroari buruzko beharrezko informazioa lortu du.
d) Komunikazioa bultzatu du, teknika eta jarrera egokiak erabiliz haren garapenerako.
e) Solasaldian aritu da, formulak, merkataritzako hiztegia eta komunikazio-loturak erabilita
(argibideak eskatzea, informazioa eskatzea, norbaiti errepikatzeko eskatzea eta beste hainbat).
f) Erraz ebazteko moduko galdera bati erantzun dio, merkataritzako lexiko egokia erabiliz.
g) Aldez aurretik ezarritako gai bati buruz ahoz jardun du talde baten aurrean edo bi solaskidek
parte hartzen duten komunikazio-harreman batean.
h) Besteekiko jarrera adostaile eta sentibera izan du, amultsu eta adeitsu agertuz.
i) Argi eman du informazioa, modu txukunean, egituratuan eta zehatzean.
2.- Kobratzeko eragiketak eta kobratzearekin lotutako beste batzuk egiten ditu, saltokiko
terminalean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Produktuen iraungipen eta kontserbazio egoera kontrolatu du.
b) Produktuak kobratu ditu, kobratzeko eskura dauden modalitate desberdinen bidez, eta
dagozkion sekzioetan idatziz jaso du.
c) Kobratutako produktuei dagozkien deskontuak eta sustapenak aplikatu ditu eta haien
idatzoharrak egin ditu.
d) Bezeroak eskatuta edo arduradunak edo nagusiak eskatuta, produktuak itzultzeko eragiketak
egin ditu.
e) Barra-kodearen irakurgailua eta kreditu-txartelen irakurgailua maneiatu ditu.
f) Eragiketei dagozkien tiketak eta ordainagiriak egin ditu, eta bezeroari eman dizkio edo
artxibatzeko gorde ditu.
3.- Beste era bateko eragiketak egiten ditu saltokiko terminalean eta elikagaien saltegian
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Kutxako azken zenbaketa egin du dagokion inprimakian, eta erregistratutako eragiketen
xehetasunak islatu ditu eta bertan sartutako kontabilitateko idatzoharren gaineko erantzukizuna hartu
du.
b) Biltegiratutako produktuen erregistroa egin du, bai eta saltokiko terminalaren sinkronia ere
stockaren datu-basearekin.
c) Merkataritza-gunearen sekzio bakoitzeko mantentze-lanak egin ditu (prezioak eguneratu,
kartelistika, datuak biltzea, etab.).
d) Bezeroek eskatutako produktuen eta egindako erreklamazioen berri eman die arduradunei,
zeinek gama eta emandako zerbitzua hobe baitezakete.
e) Sekzio bakoitzerako definitutako edo agintariak definitutako kalitate-aldagaien kontrola egin du.
f) Galera ezezagunari buruz ezarritako kontrol-arauak bete ditu.
g) Aldian-aldiko inbentarioa egiten lagundu du.
ditu.

4.-Zerbitzuaren aukeren berri ematen dio balizko bezeroari, eta ikuspuntu teknikotik arrazoitzen
Ebaluazio-irizpideak:

a) Publiko mota desberdinak aztertu ditu.
b) Bezeroak eta hornitzaileak bereizi ditu, eta horiek publikotik oro har.
c) Merkataritzako komunikazioaren oinarrizko terminologia ezagutu du.
d) Informazioaren eta publizitatearen arteko bereizketa egin du.
e) Erantzunak egokitu ditu jendearen galderen arabera.
f) Bezeroari zerbitzuaren ezaugarrien berri eman dio, batez ere espero daitezkeen kalitateei
dagokienez.
g) Bezeroa aukera gomendagarrienaz aholkatu du, aukera bat baino gehiago daudenean, eta
bakoitzaren ezaugarriei eta akaberei buruzko informazioa eman dio.
h) Bezeroari eskatu dio egin duen hautaketaren berri emateko.
B) Edukiak:
1.- Bezeroarentzako arreta
Komunikazio-prozesua. Esku hartzen duten agenteak eta elementuak.
Bezeroekin komunikatzeko kanalak.
Komunikatzeko oztopoak eta zailtasunak.
Ahozko komunikazioa: ahozko mezuak igortzea eta jasotzea.
Motibazioa, frustrazioa eta babes-mekanismoak. Komunikazio ez-ahozkoa.
Enpatia eta harmena.
2.- Saltokiko terminala
Oinarrizko funtzionamendua.
Kobratzeko eragiketen eta kobratzearekin lotutako eragiketen kodifikazioa eta tipologia.
Deskontuak eta sustapenak produktuen salmentan.
Itzultzeak.
Barra-kodeak. Irakurgailuak eta kodea teklatu bidez sartzea.
Kreditu-txartelak eta antzekoak irakurtzeko terminala.
Saltokiko eragiketen agiri bidezko erregistroa. Tiketak, ordainagiriak, fakturak.
3.- Eragiketa osagarriak elikagaien banaketarako merkataritza-gunean
Kutxaren zenbaketa eta egindako eragiketen erregistroa.
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Stockaren kontrola.
Kartelistika.
Kexa eta iradokizunen tratamendua. Legezko betebeharrak eta bete beharreko protokoloak.
Kalitate-prozesuak eta aldagaien kontrola.
Produktuen inbentarioa.
4.- Bezeroarentzako informazioa
Eginkizunak, helburuak eta bezeroaren eta profesionalaren arteko harremana.
Bezero motak eta haien harremana zerbitzugintzarekin.
Banan-banako harrera, konfiantzaren oinarri gisa, zerbitzua eskaintzerakoan.
Bezeroaren beharrak eta gustuak, bai eta haiek asetzeko irizpideak ere.
Bezeroak leial egitea.
Bezeroen kexak eta haien trataera.
Jasotako gaia sailkatu ahal izateko identifikatu behar diren funtsezko parametroak.
Haiek jasotzeko teknikak.
Zerbitzuak emateari lotutako oinarrizko dokumentazioa.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak I.
Kodea: 3009.
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problema errazak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna
eta autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi errazak proposatu ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik bildutako
zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesiak aztertu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats eman dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta frogen bidez defendatu du bere jarrera
hori.
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta gatazkak konpontzeko trebetasunak badituela
azaldu du.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
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2.- Gidoi bati jarraikiz, ikerketa eta laborategiko praktika errazak egiten ditu; horretarako, hainbat
teknika aplikatzen ditu, materiala behar bezala erabili, magnitude egokiak neurtu eta emaitzak
interpretatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko oinarrizko materialaren zerrenda egin du, izan ditzakeen aplikazioak ere jasota.
b) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
c) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitatetan adierazi.
d) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
e) Egin behar duen teknika esperimental bakoitzean, kontuan izan ditu higiene- eta segurtasunbaldintzak.
f) Lan esperimentalean segurtasunaren oinarrizko arauak onartu eta bete ditu, eta erabili dituen
tresnak eta materiala zaindu ditu.
g) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
h) Hipotesiak aztertu ditu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
i) Metodo eta prozedura esperimental erraz eta askotarikoak planifikatu ditu hipotesia
gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
j) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
k) Antolatu eta interpretatu egin ditu datu esperimentalak, hainbat baliabideren laguntzarekin.
l) Azalpen arrazoituak eman ditu, hipotesia berresteko edo gezurtatzeko asmoz.
m) Ikerketaren emaitzen berri eman du, eta txostenak egin ditu hainbat baliabide eta euskarri
analogiko eta/edo digital baliatuta.
n) Lan zientifikoa antolatu du, ordenari eta zehaztasunari eutsita.
ñ) Informazioa hainbat formatutan bilatu, kontsultatu eta erabili du.
o) Egoki erabili du hiztegi zientifikoa.
3.- Materiak naturan izaten dituen forma guztiak aintzat hartuta, materiaren funtsezko
propietateak identifikatzen eta deskribatzen ditu, magnitude fisikoak eta oinarrizko unitateak sistema
metriko hamartarrean erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren propietateak deskribatu ditu.
b) Luzeraren, masaren eta edukieraren unitate-aldaketak egin ditu.
c) Bolumenaren eta edukieraren unitateen arteko baliokidetasuna identifikatu du.
d) Eguneroko egoeretan neurketak egin ditu, eta notazio zientifikoaren bitartez adierazi du
emaitza, Nazioarteko Sistemako unitateetan.
e) Materiaren propietate orokorrak eta propietate bereziak bereizi ditu, eta propietate berezien
bitartez substantziak identifikatu ditu.
f) Materiak izan ditzakeen agregazio-egoerak identifikatu ditu.
g) Materiaren egoera-aldaketak identifikatu eta izendatu ditu.
h) Eredu zinetiko-molekularra erabili du egoera-aldaketak azaltzeko.
i) Substantzia baten agregazio-egoerak zeintzuk diren bereizi du, fusio- eta irakite-tenperatura
jakinda.
j) Irakitearen eta lurrunketaren arteko aldeak zehaztu ditu, adibide errazen bitartez.
4.- Nahaste sinpleen osagaiak bereizteko metodo egokiena erabiltzen du, nahastearen oinarrian
dagoen prozesu fisiko edo kimikoarekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adibide errazen bitartez, sistema material homogeneoak eta heterogeneoak identifikatu ditu.
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b) Substantzia puruak eta nahasteak zer diren identifikatu eta deskribatu du.
c) Substantzia puruen eta nahasteen arteko desberdintasun nagusiak zeintzuk diren adierazi du.
d) Prozesu fisikoak eta kimikoak bereizi ditu.
e) Substantzien zerrenda batetik, nahasteak, substantzia sinpleak eta konposatuak hautatu ditu.
f) Nahasteak bereizteko metodo errazak aplikatu ditu modu praktikoan.
g) Lanbideekin lotura duten materialen oinarrizko ezaugarri orokorrak deskribatu ditu, IKTak
erabilita.
h) Talde-lanaren aldeko jarrera agertu du.
5.- Ohartzen da energia dagoela prozesu naturaletan, eta bizitza errealeko fenomeno errazak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketak egiteko ahalmenarekin lotu du energiaren kontzeptua.
b) Energiaren esku-hartze agerikoa duten eguneroko bizitzako egoerak identifikatu ditu.
c) Organismoari eta bizitzari eustearekin lotutako prozesuen artetik, energiak egiteko
garrantzitsua betetzen duen prozesuak deskribatu ditu.
d) Energia magnitudetzat definitu du, eta badaki energia neurtzeko zer unitate erabiltzen diren.
e) Energiaren unitate-aldaketak aplikatu ditu.
f) Beroa eta tenperatura bereizi ditu.
g) Eguneroko fenomenoetan agerian geratzen diren energia motak identifikatu ditu.
h) Energiaren kontserbazioa azaldu du, hainbat sistematan.
i) Askotariko energia-iturriak azaldu ditu.
j) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen taldeak finkatu ditu.
k) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen abantailak eta eragozpenak (lortzeko modua,
garraioa, erabilera) azaldu ditu, IKTak erabilita.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko energia-iturriak zeintzuk diren aztertu du, eta lanbide-profilarekin
lotura dutenak aipatu ditu.
6.- Osasuna eta gaixotasuna bereizten ditu, eta osasunarekin lotutako arrisku-egoerak
identifikatzen; horretarako, giza gorputzari buruzko jakintza baliatzen du, eta gure bizimoduaren
ohiturak gaixotasun ohikoenekin lotzen, gaixotasun horien aurkako oinarrizko defentsa-printzipioak
aipatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsonentzako osasun- eta gaixotasun-egoerak identifikatu ditu.
b) Herritarren gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso ohikoenak identifikatu eta sailkatu ditu, eta
gaixotasun horien kausak, agente eragileak, prebentzioa eta tratamenduak aipatu ditu.
c) Immunitate-sistemaren oinarrizko funtzionamendua azaldu du, eta txertatzea gaixotasunen
prebentziorako ekarpen biomedikoa dela balioetsi du.
d) Aintzat hartu du txertatze-kanpainak garrantzitsuak direla gaixotasun infekziosoen
prebentzioan.
e) Zer organo mota ematen diren deskribatu du, bai eta transplanteetan izaten diren arazoak ere.
f) Higiene pertsonaleko, zaintzako eta atseden hartzeko oinarrizko ohiturak egokiak direla onartu
eta justifikatu du.
g) Dagokion lanbide-ingurune hurbilenekoarekin lotutako osasunarekiko arrisku-egoerak
identifikatu ditu.
h) Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren oinarrizko funtzionamendua nolakoa den eta zer
aukerak eskaintzen dituen ikertu du Internet bidez.
7.- Jabetzen da garrantzitsua dela prebentzio-ohiturak eta bizimodu osasungarriko ohiturak
hartzea, nutrizioan inplikatuta dauden gailu eta sistemei dagokienez; oinarrizko egitura anatomikoak
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dagozkien funtzioekin lotzen ditu, eta eremu pertsonaleko eta sozialeko egoera praktikoak ikertzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta gailuen oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu
ditu grafiko eta eskema analogiko eta digitaletan.
b) Nutrizio-sistemen eta -gailuen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
ohikoenak identifikatu ditu.
d) Ikasgelan, laborategian eta Interneten ikerketak egin ditu elikagaietan dauden mantenugaiei
buruz eta elikadura orekatu eta osasungarria izateak duen garrantziari buruz.
e) Bere jakintza aplikatu du, dieta pertsonalak egiteko, eta ongizatea lortzearekin eta nutrizioohitura osasungarriak hartzearekin lotutako ondorioak atera ditu.
8.- Badaki zeinen garrantzitsua den ohitura eta bizimodu osasungarriak izatea gizakien harreman
eta ugalketako prozesuei begira, eta, horretarako, giza anatomiaren eta funtzionamenduaren
oinarrizko alderdiak zeintzuk diren ikasteaz gain, egoera praktikoak aztertzen ditu, ingurune hurbilean
kokatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza ugalketa- eta nerbio-sistemaren oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu ditu grafiko eta
eskema analogiko eta digitaletan.
b) Erlazio- eta ugalketa-sistemen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Substantzia adiktiboek eta, bereziki, nerabezaroan arrisku handienekoak direnek (tabakoa,
alkohola, kanabisa...) gorputzean eragiten dituzten efektu nagusiak zeintzuk diren ikertu du
laborategian, ikasgelan eta Internet bidez; jabetu da zeintzuk diren osasun-arriskua dakarten egoerak
eta jokabideak, eta konturatu da substantzia horiek kontsumitzea arriskutsua dela.
d) Higienezko eta sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitzeko ohiturak identifikatu ditu, eta
norberaren ongizatea zein osasun kolektiboa sustatzeko ondorioak atera ditu.
e) Metodo antikontzeptiboak alderatu ditu, eta aintzat hartu du zeinen garrantzitsuak diren sexutransmisioko gaixotasunen prebentzioan.
f) Norberaren eta ingurukoen sexualitatea onartu du, eta sexu-nortasun guztiak errespetatu.
g) Lagundutako ugalketa-tekniken eta in vitro ernalketaren bitartez gizarteari eragindako onurak
argudiatu ditu.
9.- Hainbat zenbaki mota dituzten askotariko problemak ebazten ditu, eta, kalkulatzeko modu
egokiena aplikatzeaz gain, emaitza testuingurura egokitzen ote den balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili dituen zenbaki motak identifikatu ditu.
b) Kalkuluak ongi egin ditu, buruz edo algoritmo bidez, arkatzez eta kalkulagailua (fisikoa edo
informatikoa) erabilita.
c) Berretzaile natural eta osoa duten berreturak egin ditu, eta dagozkion propietateak erabili ditu.
d) Notazio zientifikoa erabili du, eta zenbaki oso handi edo oso txikiekin kalkuluak egin ditu.
e) Zenbakizko zuzenaren gainean irudikatu ditu zenbaki errealak.
f) Proportzioa adierazpen matematikotzat identifikatu du.
g) Magnitudeak alderatu ditu, eta haien proportzionaltasun mota ezarri du.
h) Hiruko erregela erabili du problemak ebazteko.
i) Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalak identifikatu ditu.
j) Interes bakuna eta konposatua aplikatu du eguneroko jardueretan.
k) Eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat problema ebatzi ditu.
l) Proportzionaltasun-problemak ebatzi ditu.
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10.- Neurriei buruzko problemak ebatzi, dagozkion jakintzak baliatu eta lortutako emaitzak
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Neurketak egin ditu zuzenean.
b) Sistema metriko hamartarraren oinarrizko unitateak eta unitate eratorriak ezagutu eta erabili
c) Angeluak neurtzeari buruzko problema geometrikoak ebatzi ditu.
d) Denbora neurtzeari buruzko problemak ebatzi ditu.
e) Zeharkako metodoen bidez neurtzeko problemak ebatzi ditu.
f) Pitagorasen Teorema aplikatu du hainbat testuingurutan.
g) Irudi lauen azalera kalkulatu du, irudi horiek beste irudi sinpleago batzuetan deskonposatuta.
h) Gorputz sinpleen bolumenak kalkulatu ditu.

11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, adierazpen aljebraiko errazak erabiltzen ditu,
ebazpen-metodo egokienak aplikatu eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak.
b) Adierazpen aljebraiko errazak sinplifikatu ditu.
c) Lehen mailako ekuazio errazak ebatzi ditu.
d) Problemak ebatzi ditu hizkuntza aljebraikoaren bidez.
e) Emaitzak problemaren testuinguruan interpretatu ditu; prozesua azaldu du, eta koherentea ote
den balioetsi.
f) Software egokia baliatu du, kalkulu aljebraikoak egin ditu eta ekuazio errazak ebatzi ditu.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: Antolaketa. Materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko material errazak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko eta txostenak aurkezteko estrategia, jarraibide eta
irizpideak.
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3.- Materiaren formak:
Materia. Materiaren ezaugarri orokorrak. Masa eta bolumena.
Gorputz baten masa eta bolumena neurtzea. Masaren eta edukieraren unitateak. Luzeraunitateak. Nazioarteko Unitate Sistema.
Materiaren ezaugarri bereziak.
Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Materiaren egoera-aldaketak.
Materiaren izaera korpuskularra. Eredu zinetiko-molekularra.
4.- Substantziak bereiztea
Sistema material homogeneoak eta heterogeneoak.
Sistema bereziki interesgarriak: uretako disoluzioak.
Substantziak bereizteko oinarrizko teknikak.
Substantzia puruen eta nahasketen arteko aldea.
Substantzia puruen sailkapena. Substantzia sinpleak eta konposatuak.
Lanbide-profilari lotutako materialak.
5.- Energia prozesu naturaletan
Energiaren adierazpenak naturan.
Energia eguneroko bizitzan.
Energia, beroa eta tenperatura. Unitateak.
Energia motak.
Energiaren transformazioa eta kontserbazioa.
Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak.
Energiaren erabilera eta kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan: lanbide-profilarekiko lotura.
6.- Osasuna eta gaixotasuna
Osasuna eta gaixotasuna. Osasunaren alorreko faktore determinatzaileak. Gaixotasun
infekziosoak eta ez-infekziosoak.
Higienea eta gaixotasunen prebentzioa. Norberaren baitan eta laneko eremuetan ohitura
osasungarriak izatea zeinen garrantzitsua den balioestea.
Sistema immunitarioa. Txertoak. Zelulak, odola eta organoak transplantatzea eta ematea.
Norberaren eta besteren gorputza onartzea, mugak muga eta aukerak aukera.
Osakidetza Euskal Osasun Sistemari buruzko oinarriko ideiak.
7.- Giza nutrizioa
Nutrizio-prozesuan inplikatutako sistema eta gailuen oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren
ikuspegi orokorra.
Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
nagusiak.
Elikagaiak eta mantenugaiak. Dieta orekatua. Elikadura-portaeraren arazoak. Nutrizioarekin
lotutako higienea, prebentzioa eta bizimodu osasungarriak.
8.- Giza erlazioa eta ugalketa
Nerbio-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Drogak eta substantzia adiktiboak. Eragiten dituzten efektu nagusiak eta arazoak. Prebentzioa eta
eragina gizarte-ingurunean.
Giza ugalketa-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Osasuna eta higiene sexuala. Metodo antikontzeptiboak. Sexu-transmisiozko gaixotasunak.
Prebentzioa.
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Giza sexu-erantzuna: afektibitatea, sentsibilitatea eta komunikazioa. Sexualitatearen eta
ugalketaren arteko aldea.
9.- Eragiketak zenbakiekin
Zenbaki motak ezagutzea eta bereiztea. Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea.
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketarako ohiko algoritmoak erabiltzea.
Eragiketen eta parentesiak erabiltzeko arauen hierarkia eta propietateak, zenbaki oso, hamartar
eta zatiki errazekin eginiko kalkulu idatzietan.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko,
tresna horiek erabiltzea komeni ote den erabakita, egin beharreko kalkuluen konplexutasunaren eta
emaitzetan behar den zehaztasun-mailaren arabera.
Problemak ebaztea, zenbaki oso, hamartar eta zatikiekin eragiketak egin behar direla.
Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalen egoera errealak
identifikatzea. Proportzionaltasunarekin lotutako arazoak.
Ehunekoak. Ehunekoen problemak.
10.- Neurria
Magnitudeak neurtzea. Neurri-unitateak. Neurtzeko tresnak.
Sistema metriko hamartarra (SMH)
Angeluak neurtzea.
Denbora neurtzea.
Gutxi gorabeherako neurriak. Neurrien estimazioa.
Errore-marjina.
Zeharkako neurketak. Pitagorasen teorema.
Figuren azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak.
11.- Hizkuntza aljebraikoa
Ahozko hizkuntzako egoerak hizkuntza aljebraikora eramatea.
Adierazpen aljebraiko errazak dituzten eragiketak.
Ezezagun bat duten lehen mailako ekuazioak ebaztea.
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen bidez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea I.
Kodea: 3011.
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa interpretatzen du, bai eta paisaia
naturalarekin zer nolako lotura izan zuten ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen giza taldeek eta lehen gizarteek paisaia naturalean izandako eragina identifikatu du.
b) Historiaurreko giza taldeen kokapena, joan-etorriak eta ingurunerako egokitzapena azaldu ditu.
c) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa balioetsi du, bai eta paisaia
naturalekin zer nolako lotura izan zuten ere.
d) Antzinaroko gizarte garrantzitsuenetako zenbaiten oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteek Iberiar Penintsulan utzitako aztarna materialak
identifikatu ditu.
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2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa osatzen duten elementuak aintzat hartu eta
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinaroko lehen zibilizazioek mendebaldeko zibilizazioari egindako ekarpen
garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
b) Lehen zibilizazio hiritarren bereizgarri garrantzitsuenak identifikatu ditu.
c) Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak balioetsi eta errespetatu ditu.
d) Geure kultura- eta natura-ondarearen aberastasuna eta aniztasuna balioetsi, errespetatu eta
gozatu du.
e) Ikasi du zer egin hura kontserbatzeko eta hobetzeko.
3.- Lehen industria-eraldaketak gertatu arteko Europako espazioa eratzeko prozesua
interpretatzen du, eta prozesu horren ezaugarri garrantzitsuenak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinako mundutik Erdi Aroko mundura igarotzeko prozesua aztertu du, bai eta Europako
espazioaren bilakaera ere.
b) Amerikan inperio kolonialak eratzeak kultura autoktonoetan eta europarrean izan zituen
ondorioak balioetsi ditu.
c) Aro Modernoko monarkia absolutuaren eredu politikoa eta gizarte-eredua identifikatu ditu.
d) Aztergai dugun aldian Europako biztanlerian izandako eraldaketen oinarrizko adierazle
demografikoak aztertu ditu.
e) Arte-estilo nagusietako artelanak identifikatu ditu.
f) Tituluaren profilari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du.
4.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan baliatu ditu, ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak
eta oinarrizko hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo komunikabideetako ahozko testuen egitura aztertu du, eta haien ezaugarri
nagusiak identifikatu ditu.
b) Entzute aktiboa egin du, eta ahozko mezu baten zentzu orokorra eta eduki espezifikoak
identifikatu ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
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e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
6.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta
hautatutako testu laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egunero erabiltzen diren idatzizko testuen egitura aztertu du.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatu ditu, eta ateratako
ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Idatzizko testuak lantzeko jarraibide sistematikoak bete ditu; erabilera diskriminatzaileak
saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
g) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta testuinguruari egokitutako hiztegia erabili.
h) Testuak idazteko garaian gramatikaren eta ortografiaren arau nagusiak aplikatu ditu, testuak
zuzenak eta zehatzak izan daitezen.
i) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
7.- Literatura-testu adierazgarriak irakurtzen ditu, eta norberaren gustua eta irakurtzeko ohitura
eraikitzeko irizpide estetikoak sortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez.
b) Literatura-lanei buruzko informazioa biltzeko tresnak baliatu ditu.
c) Literatura-lan batetik modu positiboan eta negatiboan balioetsitako alderdiei buruzko iritzi
pertsonal arrazoituak adierazi ditu.
d) Obraren edukia bere bizipenekin erlazionatu du.
e) Literatura-testuak ulertzeko estrategiak aplikatu ditu, betiere literaturaren oinarrizko arrazoiak
eta gaiak aintzat hartuta.
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta oinarrizko
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, zentzu orokorra eta ideia nagusiak identifikatu ditu, eta proposatutako
lanerako behar duen informazioa hautatu du.
b) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
c) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko oinarrizko estrategiak erabili ditu.
d) Hiztegi, esamolde eta esaldi errazak eta ohikoak erabili ditu, oinarrizko lokailuen bidez lotuta,
komunikazio-truke laburretan ongi moldatzeko moduan.
e) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu gai
ezagunei buruz, aurrez gidoia finkatu ondoren.
f) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
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g) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
h) Behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako oinarrizko arauak (kortesia-legeak, erregistroa,
hitzik gabeko hizkuntza edo bestelakoak) komunikazio-trukeetan.
9.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta, gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
b) Testuaren funtsezko ideiak eta komunikazio-asmoa identifikatu ditu.
c) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur eta errazak sortu ditu, ongi egituratuta eta autonomia nahikoaz.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu gelan landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabili ditu
informazioa bilatzeko, idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta
lankidetzan jarduteko.
j) Interesa adierazi du Ingelesa ikasteko eta komunikaziorako erabiltzeko.
k) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko, eleaniztun izatea zeinen
garrantzitsua den onartu du.
l) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Historiaurreko gizarteak eta haien natura-ingurunea
Paisaia naturalaren oinarrizko osagaiak eta faktoreak: klima, erliebea, hidrografia eta landaretza
naturala.
Historiaurreko taldeen ezaugarri orokorrak: nomadismotik sedentarismora.
Antzinaroko gizarte hiritarren oinarrizko ezaugarriak.
Grezia eta Erroma Iberiar Penintsulara iritsi eta bertan egon zirela adierazten duten adibideak.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa
Geure ondare historiko-artistikoaren eta naturalaren aberastasuna eta aniztasuna.
Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak.
Garai eta kultura desberdinetako zenbait arte-lanen oinarrizko analisiak egiteko jarraibideak.
3.- Europako espazioa eratzeko prozesua Erdi Aroan eta Aro Modernoan
Europaren bereizgarri nagusiak Erdi Arloan eta Aro Modernoan:
Erdi Aroko Europaren ezaugarri orokorrak.
Monarkia Absolutuetako Europaren ezaugarri orokorrak.
Amerika konkistatu eta kolonizatzearen alderdi garrantzitsuenak.
Biztanleria:
- Oinarrizko adierazle demografikoak.
- Zenbait erregimen demografikoren oinarrizko ezaugarriak.
- Biztanleria-grafikoak.
- Europako bilakaera demografikoaren ezaugarri garrantzitsuenak.
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4.- Gizarte-zientziak interpretatzeko oinarrizko prozedurak
Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak: idatzizko eta ahozko testuen ulermena,
berariazko hiztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz behar bezala adieraztea eta abar.
Denbora eta espazioa kokatzeko tresna errazak.
5.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Ahozko komunikazioaren hizkuntzaz kanpoko elementuak.
- Hizkuntzaren ahozko erabilera informal eta formalak.
- Komunikazio-testuinguruari egokitzea.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Gaur egungo gertakariei buruzko ahozko azalpen errazak.
- Ahozko aurkezpen errazak.
- Ikus-entzunezko baliabideak eta IKTak erabiltzea lagungarri.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Normas socio comunicativas.
6.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Idatzizko testuak. Testu motak. Eguneroko bizitzari eta lanbideari dagozkien testuen ezaugarriak.
Irakurketa-estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testu-lokailu nagusiak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
Hainbat hiztegi erabiltzeko jarraibideak.
7.- Literatura-testuak irakurtzea
Literatura-pasarteak irakurtzeko jarraibideak.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura-generoen oinarrizko ezaugarriak estiloari eta gaiari dagokienez:
Narratiba.
Poesia.
Antzerkia.
8.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea.
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Atzerriko hizkuntzan ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa.
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak, bestelakoak.
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu laburrak ulertzea, hainbat euskarritan.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategien erabilera gidatua: aurrea hartzea, egiaztapena,
laguntza bisuala, bestelakoak.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
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Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesu gidatua: plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea eta
berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzeko prozesu gidatua, hainbat euskarritan.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
9.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea: aurrerapena,
egiaztapena, dedukzioa, zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, atzerriko
hizkuntzan idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen oinarrizko hizkuntzaelementuen erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta gidatua egitea: maiz agertzen den lexikoa,
egitura eta esamolde arruntak...
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero gehiago erabiltzea informazioa bilatzeko,
idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak II.
Kodeak: 3042
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 144 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problemak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna eta
autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesi guztiak aztertu ditu, eta azalpen arrazoituak eman ditu hipotesiak berresteko edo
gezurtatzeko asmoz.
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c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats egin dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta argudio eta frogen bidez defendatu du
jarrera hori .
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta erakutsi du badituela gatazkak konpontzeko
trebetasunak.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Ikerketak eta laborategiko praktikak egiten ditu; horretarako, metodologia zientifikoa aplikatu,
materiala behar bezala erabili, gauzatzeko modua balioetsi eta emaitzak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
b) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitateetan adierazi.
c) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
d) Lan esperimentalean segurtasunaren eta higienearen oinarrizko arauak onartu eta bete ditu,
eta erabili dituen tresnak eta materiala zaindu ditu.
e) Prozedura esperimental errazak planifikatu ditu hipotesia gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
f) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
g) Datu esperimentalak antolatu eta interpretatu egin ditu, hainbat baliabideren laguntzarekin.
h) Entseguen txostenak egin ditu, eta zer prozedura jarraitu duen, zer emaitza lortu duen eta
azkenean zer ondorio atera dituen adierazi du txosten horietan.
i) Hiztegi zientifikoa egoki erabili du laborategiko txostenetan.
3.- Oinarrizko gaixotasunak agertzeko aukerari aurrea hartzen dio; horretarako, lanbidearen
ondoriozko jardunetan erabilitako tresna eta gailuen mantentze-lanetako eta desinfektatzeko teknikak
erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lanbidearen ondoriozko jardunetan erabilitako tresna eta gailuen mantentze-lanetako eta
desinfektatzeko teknikak erabili ditu.
b) Lanbide-profilean ohikoenak diren gaixotasun infekzioso eta parasitarioak zeintzuk diren jakin
du.
c) Lanbide-profilari lotutako infekzio eta parasitosiei aurrea hartzeko moduak proposatu ditu.
d) Edozein manipulazio egin aurretik eta egin ondoren eskuak garbitzeko prozedura aztertu eta
protokolizatu du, gaixotasunen transmisioa prebenitzeko.
e) Desinfektatzaileen eta esterilizatzeko metodoen hainbat mota identifikatu eta tipifikatu ditu.
f) Desinfektatzeko eta esterilizatzeko hainbat prozedura aztertu eta esperimentatu ditu.
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4.- Prozesu biologikoetan eta industrian gertatzen diren erreakzio kimikoak zeintzuk diren
bereizten du; eguneroko bizitzan duten garrantzia argudiatzen du, eta gertatzen diren aldaketak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizi ditu, eguneroko bizitzako ekintzetan, substantzia berriak
sortu ote diren arabera.
b) Erreakzio kimiko errazetan erreaktiboak eta produktuak identifikatu ditu.
c) Eguneroko bizitzako, naturako eta industriako erreakzio kimiko garrantzitsuenak identifikatu
ditu.
d) Endotermiko eta exotermikoetan sailkatu ditu erreakzio kimikoak.
e) Hainbat erreakzio kimiko tipo bereizi ditu, hala nola errekuntza, oxidazioa, deskonposizioa,
neutralizazioa eta sintesia.
f) Erreakzio kimiko errazen osagaiak eta prozesua identifikatu ditu laborategian saiakuntzak
eginda.
g) Txostenak egin ditu formatu digitalean, lanbide-profilarekin lotura duten industriei buruz, eta
industria horietan gertatzen diren prozesuak deskribatu ditu sinpleki.
5.- Elkarrekin lotzen ditu ohiko egoeretan sortzen diren indarrak eta indar horiek eragiten dituzten
efektuak, aintzat hartuta objektuen mugimenduan edo pausagunean lagungarri ote diren eta zer
magnitudek parte hartzen duten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eguneroko mugimenduak bereizi ditu, ibilbidearen eta bizkortasunaren arabera.
b) Egindako distantzia, abiadura eta denbora elkarren artean lotu ditu, eta magnitude horiek
Nazioarteko Sistemaren unitateetan adierazi ditu.
c) Mugimendu zuzen uniformea zehazten duten parametroak adierazpen grafikoen eta ekuazio
matematikoen bitartez lotu ditu.
d) Abiaduren kalkulu errazak egin ditu mugimendu uniformeetan.
e) Eguneroko bizitzako egoeretan esku hartzen duten indarrak identifikatu ditu, eta eragiten
dituzten efektuekin lotu ditu.
f) Egoera zehatzetan, indar baten eta indar horrek gorputz baten mugimendu-egoeraren
deformazioan edo aldaketan izaten duen efektuaren arteko lotura ezarri du.
g) Makina sinpleen baliagarritasuna onartu du; haien funtzionamendua interpretatu du, eta makina
horien efektuei dagozkien kalkulu errazak egin ditu.
h) Eguneroko bizitzako egoeretan marruskadura-indarren efektuak zeintzuk diren aztertu du.
i) Gorputzen pisua interpretatu du, eta badaki pisu horren erantzule grabitate-indarra dela.
j) Newton-en legeak eguneroko bizimoduko egoeretan aplikatu ditu.
6.- Energia elektrikoaren ekoizpenari, garraioari eta erabilerari dagozkion oinarrizko alderdiak
identifikatzen ditu, bai eta haren kontsumoan esku hartzen duten faktoreak ere; horretarako, gertatzen
diren aldaketak eta magnitude nahiz balio bereizgarriak deskribatzen ditu, eta elektrizitateak
zientziaren eta teknologiaren garapenean eta jendearen bizi-baldintzetan duen eragina balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren izaera elektrikoa azaldu du fenomeno elektrostatikoak agerian jartzen dituzten
eguneroko egoeretan.
b) Azaldu du eroale baten bitartez mugimenduan dauden kargak direla korronte elektrikoa, eta
magnitude garrantzitsuenen esanahia interpretatu du.
c) Eguneroko bizimoduan elektrizitatea kontsumitzean aintzat hartu beharreko oinarrizko
magnitude fisikoak identifikatu eta maneiatu ditu.
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d) Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena aztertu ditu, eta haiek hobetzeko ildoak
ezarri ditu.
e) Energia elektrikoa sortzen denetik erabiltzailearengana iristen den arteko etapen oinarrizko
deskribapena egin du.
f) Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektrikoei buruzko informazioa bildu du, eta mota
bakoitzaren alde onak eta alde txarrak aztertu ditu.
g) Energia nuklearra erabiltzearen alderdi positiboak eta negatiboak aztertu ditu. Isuri eta
hondakin nuklearrak.
h) Elektrizitateak zientziaren eta teknologiaren garapenari eta bizi-baldintzak hobetzeari zer
ekarpen egiten dizkien onartu du, bai eta zer arrisku dituen ere.
7.- Kutsatzaile atmosferiko garrantzitsuenak kategorizatzen ditu, eta haien jatorriak identifikatzen
ditu; halaber, eragiten dituzten efektuekin lotzen ditu, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Atmosferak izaki bizidunak babesteko betetzen duen eginkizuna justifikatzen duten arrazoiak
identifikatu ditu, eta argudio errazekin justifikatu ditu.
b) Kutsadura atmosferikoaren fenomenoak zeintzuk diren aztertu du, bai eta zein diren fenomeno
horien eragile garrantzitsuenak ere.
c) Euri azidoaren fenomenoari buruz ikertu du, fenomenoaren berehalako eta etorkizuneko
ondorioak zeintzuk diren ere ikasi du, nola saihets daitekeen kontuan izanik.
d) Berotegi-efektua bizia garatzeko zein garrantzitsua den deskribatu du, eta berotze globalaren
arazoa, arazoa zer arrazoik eragiten duten eta arazoa gutxitzeko neurriak azaldu ditu.
e) Ozono-geruzaren garrantzia deskribatu du, eta era errazean azaldu ditu arian-arian geruza hori
suntsitzearen ondoriozko arazoak.
8.- Uraren kutsatzaileak identifikatzen ditu, kutsatzaile horiek ingurumenean duten efektua
bakoitzaren arazketa-tratamenduarekin lotzen du, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planetan bizia izateko eta bizirauteko urak betetzen duen eginkizuna onartu eta balioetsi du.
b) Lurrean, oro har, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, baliabide hidrikoak nola banatzen
diren azaltzen duten diagramak eta eskemak interpretatu ditu, bai eta baliabide horiek biziarengan eta
gizakiongan duten eragina azaldu ere.
c) Ur geza modu jasangarrian kudeatzeak zer esan nahi duen azaldu du, eta kudeaketa horretan
lagunduko duten neurriak zerrendatu ditu.
d) Akuiferoak kutsatzeak izaki bizidunen populazioengan duen efektu kaltegarria identifikatu du.
e) Laborategian, hainbat jatorritako ur-laginen kutsatzaile posibleak identifikatu ditu.
f) Uraren kutsadurak eta ura arduragabe erabiltzaileak eragiten dituzten efektuak aztertu ditu.
9.- Lurreko gainazalaren erliebeak eta paisaiak eratzeko eta aldatzeko prozesuak sailkatzen ditu,
eta eragile geologikoen eta gizakion ekintzarekin lotzen ditu, prozesu horiek baldintzatzen dituen
aldetik; halaber, baliabide geologikoak eta lurzorua zaintzeko lagungarri diren neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erliebearen modelaketa baldintzatzen duten faktoreak (klima, arroka-materialen ezaugarriak,
eta beste) modelaketaren ondorio diren paisaia motekin lotu ditu.
b) Meteorizazioko, higadurako, garraioko eta sedimentazioko prozesuak bereizi ditu.
c) Kanpoko eragile geologiko garrantzitsuenak bereizi ditu, eta erliebea eratzeko prozesuekin zer
nolako lotura duten adierazi du.
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d) Elkarrekin lotu ditu eragile geologiko nagusien ekintza eta paisaian eragiten dituzten zenbait
forma.
e) Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan eta
aldaketan zer garrantzi duten aztertu du.
f) Lurzorua kutsatzen duten faktore eta arrazoi nagusiak identifikatu ditu, eta lurzoruaren
kontserbazioa eta baliabide geologikoak egoki kudeatzea garrantzitsuak direla onartu du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko eta ingurune hurbileneko paisaia bereizgarriei buruzko ikerketa
egin du, eta paisaia horren modelatzea baldintzatu duten giza faktoreetako zenbait identifikatu ditu.
10.- Ingurumen-orekari laguntzen dio; horretarako, ingurumen-arazo nagusien arrazoiei eta
ondorioei buruzko argudioak ematen ditu, betiere garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, eta
ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko ekintzak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ingurumen-arazo garrantzitsuenak sailkatu ditu, dela oro har, dela Euskal Autonomia
Erkidegoan: baliabideak ahitzea eta gehiegi ustiatzea, kutsadura areagotzea, biodibertsitatea galtzea,
klima aldatzea, desertifikazioa, hondakinak, eta beste.
b) Ingurumen-arazo nagusiak arazo horiek eragiten dituzten arrazoiekin lotu ditu, eta arazoen
ondorioak ere zehaztu ditu.
c) Baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatu behar direla argudiatu du.
d) Birziklatzearen eta baliabide materialak berrerabiltzailearen alde onak eta alde txarrak aztertu
ditu.
e) Energia-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea ingurumenarentzat zein garrantzitsua den
azaldu du.
f) Bere aztarna ekologikoa kalkulatu du, eta adierazi du baliabide naturalen kontsumoa
desorekatua eta gehiegizkoa dela.
g) Ingurumenaren narriadura geldiarazteko konpromiso eta ekintza pertsonalen zerrenda egin du.
h) Ikastetxean ingurumena hobetzeko jardueretan parte hartu du.
i) Euskal Autonomia Erkidegoan garapen jasangarriarekin lotuta egiten diren ingurumenestrategietako zenbait identifikatu ditu.
11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, ekuazioak eta ekuazio-sistemak ebazteko
metodoak aplikatzen ditu, eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adierazpen aljebraiko errazak egin eta sinplifikatu ditu.
b) Zenbakizko balioak atera ditu adierazpen aljebraiko batetik.
c) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak, eta ezezagunak
identifikatu ditu.
d) Lehen eta bigarren mailako ekuazio errazak ebatzi ditu, modu aljebraikoan eta grafikoki.
e) Problema bat ebazteko ekuazio egokiak proposatu ditu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak eta beste jakintza-arlo batzuetakoak ebatzi ditu, ekuazioen
eta sistemen bitartez.
g) Balioetsi du hizkuntza aljebraikoa bizitza errealaren egoerak irudikatzeko zehatza, sinplea eta
erabilgarria dela.
12.- Testuinguru errealetan agertzen diren irudi geometrikoak zuzenean eta zeharka neurtzen
ditu, eta horretarako behar dituen tresna, formula eta teknikak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi eta gorputz geometrikoen angeluak, luzerak, azalerak eta bolumenak neurtzeko tresna
egokiak erabili ditu.
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b) Hainbat estrategia erabili ditu (antzekotasunak eta irudi sinpleagoetan deskonposatzea,
besteak beste), mundu fisikoan zeharkako neurriak zenbatesteko eta kalkulatzeko.
c) Perimetroak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak erabili ditu, eta unitate egokiak
esleitu dizkie.
d) Antzeko irudiak identifikatu ditu, eta proportzionaltasun-harremanak ezarri ditu.
e) Thalesen teorema aplikatu, eta triangeluen antzekotasuna erabili du, problema geometrikoak
ebazteko.
f) Taldean lan egin du neurriak lortzeko.
g) IKTak erabili ditu, hainbat irudi eta gorputz irudikatzeko.
13.- Taula, grafiko, adierazpen aljebraiko edo enuntziatu baten bidez emandako erlazio funtzional
sinpleak interpretatzen ditu; balioak lortzen ditu horietatik, eta aztertutako fenomenoari buruzko
ondorioak ateratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

du.

a) Egoera bakoitzean esku hartzen duten aldagaiak identifikatu ditu.
b) Aldagaien arteko mendekotasuna aztertu du, eta harreman posibleak bilatu.
c) Aztergai diren grafiko eta taulen irakurketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin du.
d) Magnitudeen arteko mendekotasun linealeko eta koadratikoko harremanak identifikatu ditu.
e) Funtzio linealak grafikoki irudikatu ditu.
f) Funtzio koadratikoak grafikoki irudikatu ditu.
g) Funtzio esponentziala grafikoki irudikatu du.
h) Benetako egoerekin lotutako funtzio motak irudikatzen dituzten grafikoetatik informazioa atera
i) Baliabide teknologikoak erabili ditu grafikoak irudikatzeko.

14.- Estatistika-populazio baten inguruko datu eta grafikoak jaso, antolatu eta irudikatzen ditu,
metodo eta tresna teknologiko egokiak erabilita eta alderdi nabarmenenak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Populazio baten estatistika-datuak jaso, antolatu eta irudikatu ditu estatistika-tauletan.
b) Maiztasun absolutuak eta erlatiboak kalkulatu ditu.
c) Aztertutako egoerari gehien egokitzen zaizkion estatistika-grafikoak egin ditu.
d) Datu-banaketa baten batez bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu eta behar bezala
interpretatu ditu.
e) Kalkulagailua edo software egokia erabili du, parametroak kalkulatzeko eta estatistika-grafikoak
sortzeko.
f) Aztertutako datu eta grafikoetan oinarrituta zentzuzko ondorioak atera ditu, eta informazio
garrantzitsua komunikatzeko txostenak egin.
15.- Gertaera baten probabilitate-balioari buruzko iragarpenak egiten ditu, aurretik enpirikoki
lotutako informazioan edo kasu sinpleen azterketan oinarrituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hiztegi egokia erabili du probabilitatearekin lotutako egoerak deskribatzeko.
b) Ausazko gertakari baten kasu posibleen kontaketa egin du, taula edo zuhaitz-diagrama errazak
erabilita.
c) Gertakari jakin bat gertatzeko maiztasun erlatiboaren kontzeptua erabili du, eta ehuneko
moduan adierazi.
d) Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak bereizi ditu.
e) Laplaceren araua aplikatu du, eta gertakari baten probabilitatea zehaztu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak ebatzi ditu probabilitate-kalkulu errazak eginez.
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B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: antolaketa, materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko materialak eta oinarrizko tresnak erabiltzeko prozedurak eta jarraibideak.
Mikroskopio optikoa eta digitala eta lupa binokularra erabiltzeko jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Oinarrizko magnitudeak neurtzea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Laborategian laneko txostenak egiteko arauak.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko.
3.- Laneko segurtasuna eta osasuna
Laneko materiala garbitzeko, kontserbatzeko, zaintzeko eta biltegiratzeko teknikak.
Eskuak garbitzeko protokoloa.
Desinfektatzaile motak eta horiek erabiltzeko moduak.
Laneko materiala desinfektatu eta esterilizatzeko teknikak.
Langileen, materialaren eta lantokiaren garbiketa eskasaren ondoriozko arriskuak.
Langileen babes pertsonalerako neurriak lanbide-profilaren arabera.
4.- Eguneroko erreakzio kimikoak
Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak.
Erreakzio kimikoa. Erreakzio kimikoaren interpretazio makroskopikoa, substantzia bat beste
zenbait substantzia bihurtzeko prozesu den aldetik.
Energia-trukea erreakzio kimikoetan.
Erreakzio kimikoak eguneroko bizitzako eremuetan.
Oinarrizko erreakzio kimikoak.
5.- Indarra eta mugimendua
Mugimendua: erreferentzia-sistemak, ibilbidea, posizioa, egindako bidea.
Mugimenduak sailkatzea beren ibilbidearen arabera.
Abiadura. Unitateak.
Mugimendu zuzen uniformea: ezaugarriak. Interpretazio grafikoa.
Indarraren kontzeptua. Indarra, interakzio baten emaitza.
Indarren efektuak: deformazioa eta mugimendu-egoeraren aldaketa.
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Grabitazioa. Gorputzen pisua.
Ohiko egoeretan solido bati aplikatutako indarrak irudikatzea. Ondoriozkoa edo erresultantea.
Lana eta energia. Makina sinpleak.
6.- Energia elektrikoa
Materia eta elektrizitatea. Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak.
Korronte elektrikoa.
Elektrizitatea, garapen teknologikoa eta bizi-baldintzak.
Elektrizitatearen kontsumoan erabiltzen diren oinarrizko magnitudeak: energia eta potentzia.
Aplikazioak eguneroko bizitzan.
Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena.
Energia elektrikoa ekoizteko sistemak.
Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa. Etapak.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektriko nagusiak.
7.- Atmosferaren kutsadura
Kutsadura. Kutsatzaile nagusien kategorizazioa.
Kutsadura atmosferikoa; arrazoiak eta ondorioak.
Atmosferarekin lotutako ingurumen-arazo nagusiak:
Euri azidoa.
Berotze globala: berotegi-efektua areagotzea
Ozono-geruza suntsitzea.
8.- Uraren kutsadura
Ura: planetan bizia izateko funtsezko faktorea.
Uraren kutsadura:
Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak.
Hondakin-uren arazketa.
Ura eta osasuna.
Ura modu jasangarrian kudeatzea, baliabide den aldetik.
9.- Lurzoruaren kutsadura eta paisaia aldatzea
Lurreko paisaia eta erliebea baldintzatzen duten faktoreak.
Kanpoko eragile eta prozesu geologikoak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa.
Eragile geologikoek erliebean eta paisaian egindako ekintzaren emaitzak.
Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan duten
garrantzia.
Lurzoruaren kontserbazioa. Kutsatzaile nagusiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia bereizgarri motak.
10.- Ingurumen-oreka eta garapen jasangarria
Ingurumenaren orekan eta kontserbazioan eragina duten faktoreak.
Giza jarduera eta ingurumena: inpaktu nagusiak.
Baliabide materialak eta energia-baliabideak gehiegi ustiatzearen ondorioak.
Hondakinak eta haien kudeaketa. Birziklatzea.
Kontsumoa eta garapen jasangarria: aztarna ekologikoa.
Garapen jasangarriaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
Onartzea ingurumena zaindu egin behar dela eta ingurumena errespetatzen duten
elkartasunezko jokabideak izan behar direla.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arazo nagusiak eta kudeaketa jasangarriaren neurriak.
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11.- Ekuazioak eta sistemak ebaztea eguneroko egoeretan
Adierazpen aljebraikoak. Adierazpen aljebraikoen eraldaketa
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Lehen eta bigarren mailako ekuazioen ebazpen aljebraikoa eta grafikoa.
Ekuazio-sistema linealak.
Ekuazio-sistema lineal eta errazak ebaztea. Ebazteko metodoak.
Problemak ebaztea lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez.
12.- Irudi eta gorputz geometrikoak neurtzea
Elementu geometrikoak: puntuak, zuzenak eta planoak
Poligonoak eta poliedroak: elementuak deskribatzea eta sailkapena egitea.
Triangeluen azterketa. Triangeluen sailkapena.
Antzekotasuna. Triangeluen antzekotasuna. Thalesen teorema.
Zirkunferentzia eta zirkulua: zirkuluaren luzera eta azalera kalkulatzea.
Hainbat gorputz eta irudi aztertzea espazioan: prismak, piramideak, zilindroa, konoa eta esfera.
Hainbat gorputz eta irudiren bolumena aztertzea espazioan.
13.- Funtzio eta grafikoen hizkuntza
Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko erraz baten bitartez deskribatutako fenomenoa
interpretatzea.
Funtzio linealak. Funtzio koadratikoak.
Beste funtzio batzuen azterketa: esponentziala
Grafikoak egin eta interpretatzea software egokia erabilita (kalkulagailu grafikoak edo
ordenagailua).
14.- Estatistikako elementuak
Estatistika deskribatzailearen oinarrizko elementuak: Populazioa, lagina. Aldagai kualitatiboak,
kuantitatiboak.
Taula eta grafiko estatistikoak.
Zentralizazioaren eta sakabanaketaren neurketak
Kalkulu-orria: datuak antolatzeko, kalkuluak egiteko, grafiko estatistiko egokienak sortzeko eta
egoera berrien simulazioak egiteko tresna.
15.- Probabilitatea kalkulatzea
Ausazko fenomenoak. Ausazko gertakariak. Gertakari baten maiztasuna. Maiztasun erlatiboa.
Probabilitatearen kontzeptua.
Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak.
Lagin-espazioa esperimentu errazetan.
Taula eta zuhaitz-diagrama errazak.
Probabilitateak kalkulatzea Laplaceren arauaren bitartez –esperimentu errazetan– edo
simulazioen bitartez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea II.
Kodea: 3012.
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 168 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Badaki zeintzuk diren gaur egungo gizarteen funtsezko ezaugarriak, eta haien antolamendu
sozial, politiko eta ekonomikoaren oinarrizko ezaugarriak aztertzen ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo gizarte-antolamenduaren ezaugarriak ordenatu ditu.
b) Europako espazioa bateratzeko prozesua balioetsi du, bilakaera aztertuta.
c) Egungo harreman ekonomikoen eredu globalizatuaren berri badu.
d) Tituluari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du, eta gertatutako
eraldaketak deskribatu ditu.
e) Informazioa biltzeko tresna errazak landu ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
baliatuta.
f) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
g) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
h) Gaur egungo arte-adierazpenen funtsezko bereizgarriak identifikatu ditu.
2.- Sistema demokratikoaren oinarrizko printzipioak interpretatzen eta balioesten ditu, eta
erakundeak eta funtzionamendua aztertzen ditu. Jabetzen da garrantzitsuak dela bitartekotza eta
gatazkak konpontzea, eredu demokratikoa hedatzeko bidean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jabetu egin da Espainiako eredu demokratikoaren funtsezko bereizgarriez, eta herrialdearen
garapenaren testuinguru historikoa balioetsi du.
b) Ingurune hurbileko harreman pertsonal eta sozialetan diskriminazio ezaren printzipioak duen
inplikazioa balioetsi du.
c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioak onartu ditu, gaur egungo
munduan zer nolako egoera dagoen ikusi du, eta pertsonen eguneroko bizitzan zer nolako eragina
duten balioetsi du.
d) Nazioarteko erakunde garrantzitsuenen funtzionamendu-arauak, erakundeak eta printzipio
gidariak aztertu ditu.
e) Lankidetzako eta iritziak erkatzeko jardueretan erabiltzeko moduko informazioa landu du.
3.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan erabili ditu ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
4.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboaren teknikak aplikatu ditu hainbat iturritatik jasotako ahozko testuak aztertzean.
b) Jabetu da zein den ahozko interakzioaren komunikatzeko asmoa eta egitura, eta erantzun
posibleak balioetsi ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
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e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta testuen ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai
eta gero eta konplexutasun handiagoko testuak osatzeko estrategiak ere, gero eta autonomia
handiagoz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu moten ezaugarri nagusiak balioetsi eta aztertu ditu, egin nahi duen lanerako mota
egokiena zein den hautatzeko.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak modu sistematikoan aplikatu
ditu, eta ateratako ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Erabilera akademikoko eta profesionaleko idatzizko testuen egitura aztertu du, eta hizkuntzaren
erabilerak eta mailak bereizi ditu.
g) Idatzizko testuak prestatzeko garaian jarraibide sistematizatuak erabili ditu, idatzizko
komunikazioa hobetzeko; erabilera diskriminatzaileak saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
h) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta hiztegi egokia erabili du hizkuntza-arauak eta xede-erabilerak aintzat hartuta.
i) Testuak idaztean gramatikaren eta ortografiaren arau garrantzitsuenak aplikatu ditu, hartara,
azken testua argia, zehatza eta egokia izan dadin formatuari eta komunikazio-testuinguruari
dagokienez.
j) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
6.- Literatura-testu adierazgarriak interpretatzen ditu; egilearen asmoa zein den konturatzen da,
eta testu horiek beren testuinguru historiko, soziokultural eta literarioarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez, eta dagokion testuinguruan kokatu du.
b) Literatura-lanetan hautemandako alderdiei buruzko iritzi pertsonal arrazoituak eman ditu.
c) Literatura-testuak aztertzeko estrategiak aplikatu ditu, eta gaiez eta zioez ohartu da.
d) Literatura-arloko autore, obra edo aldi bati buruzko informazioa bildu du monografia labur
batean.
7.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategiak eta oinarrizko hizkuntzaarauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, eta igorlearen asmoa eta gaia zeintzuk diren ondorioztatu du.
b) Testuaren ideia orokorra ulertu du, eta bere hitzekin adierazi du.
c) Irudiaren laguntzarekin, ideia garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
d) Entzutearen helbururako garrantzitsuak diren informazio espezifikoak atera ditu.
e) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
f) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko estrategiak erabili ditu.
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g) Eremu akademikoarekin, pertsonalarekin eta lanbide-eremuarekin lotutako gaiei buruzko
lexiko, esamolde eta esaldi errazak erabili ditu.
h) Oinarrizko lokailuak erabili ditu ahozko testu laburrak sortzean.
i) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu lanbideeremuko gai ezagunei buruz.
j) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
k) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
l) Komunikazio-trukeetan, behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako arauak (kortesialegeak, erregistroa, hitzik gabeko hizkuntza, bestelakoak).
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, bai eta hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testuaren oinarrizko komunikazio-asmoa identifikatu du.
b) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
c) Informazio espezifikoa eta garrantzitsua lokalizatu eta hautatu du.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak sortu ditu.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu eremu pertsonalarekin, akademikoarekin eta lanbide-eremuarekin loturik gelan
landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
j) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
k) Ingelesa komunikatzeko erabili nahi duela eta ikasi nahi duela adierazi du.
l) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko eleaniztun izateak duen
garrantzia onartu du.
m) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Gizarte garaikideak
Gizarte demokratikoak.
Sistema demokratikoen eraketa.
Nazioarteko harremanak.
Egungo mundu globalizatua.
Lankidetza-politikak.
Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako egungo harreman-esparruan.
Europaren eraketa.
Europar Batasuna, oinarrizko erakundeak eta funtzionamendua.
Egitura ekonomikoa:
- Globalizazio ekonomikoa eta garapen jasangarria. Elkarrekiko mendetasuna eta globalizazioa.
- Industriaren deslokalizazioa eta merkataritza-modu berriak.
- Bertako ekoizpen-sektorearen bilakaera.
Arte garaikidearen oinarrizko ezaugarriak.
2.- Sistema demokratikoa eta sistema horren erakundeak
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Demokrazia, zuzenbidezko estatu.
Oinarrizko eskubideak, arauen zutabe.
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean.
Giza Eskubideak eguneroko bizimoduan.
Eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzea.
Espainiako eredu demokratikoa. 1978ko Konstituzioa. Autonomien Estatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde politikoak eta lurralde-antolaketa.
Gatazkak ebaztea:
- Bide ez-demokratikoak eta indarkeriazkoak.
- Indarkeriarik gabeko bideak eta bide demokratikoak.
3.- Gizarte Zientzietako informazioaren tratamendua eta lanketa
informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.
Aurkezpenak eta argitalpenak IKTak erabiliz.
Lankidetza-lanerako estrategiak.
Funtzionamendu-arauak eta jarrerak iritziak alderatzean.
4.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Ahozko testuak.
Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ideia eta argumentuak azaltzea: edukiak antolatu eta planifikatzea.
Ikus-entzunezko baliabideak erabiltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
Entzuleen interesa hobetzeko estrategiak.
Normas socio comunicativas.
5.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, bai eta
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Idatzizko testuak: txostenak, saiakerak, bestelakoak.
Testu akademikoak irakurtzeko estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testuinguruarekin lotutako alderdiak: erregistroa, deixia, estilo zuzena eta zeharkakoa.
- Diskurtsoarekin lotutako alderdiak: lokailuak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
6.- Literatura-testuak irakurtzea
Testu ez-literarioak interpretatzea.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura eta generoak.
XX. mendeko euskarazko eta gaztelaniazko literatura-lanetako pasarteak eta testuak irakurtzea.
7.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
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- Ingelesez ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak...
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu erraz, labur edo ertainak ulertzea, hainbat euskarritan
emanak, eremu pertsonalean, akademikoan eta lanbide-eremuan ohikoak diren eta maiz gertatzen
diren komunikazio-egoerei dagokienez.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategia erabiltzea: aurrea hartzea, egiaztapena, laguntza
bisuala, aldez aurretiko ezagutzak…
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesua, finkatutako jarraibideei jarraiki: plangintza eta informazioa
bilatzea, testua sortzea eta berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzea, hainbat euskarritan emanak, eremu pertsonaleko eta
lanbide-eremuko gaiei dagokienez.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
8.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: aurrerapena, egiaztapena, dedukzioa,
zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, ingelesez
idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen hizkuntza-elementuen
erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta egitea: lanbide-arloari dagokion lexiko espezifikoa, bai
eta eremu akademiko eta pertsonalarekin lotura duena ere, egitura eta esamolde arruntak.
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea
Kodea: E800
Kurtsoa: 2
Iraupena: 53 ordu.
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A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzako hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak
aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak zabaltzeko eta
produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.
b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu
ditu.
c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.
d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.
e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.
2.- Ekimen sortzaileak bere garapen pertsonal eta profesionalerako eskaintzen dituen aukerak
aztertzen eta baloratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kultura ekintzailearen kontzeptua eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen
garrantzia aztertu ditu.
b) Ekimenak, sormenak, erantzukizunak eta talde-lanak duten garrantzia baloratu du, jarduera
ekintzailean arrakasta lortzeko funtsezko konpetentziak baitira.
c) Ekimen sortzailea baloratu du, erronka pertsonalei eta profesionalei aurre egiterakoan jarrera
positiboa delakoan.
d) Enpresaburuaren kontzeptua eztabaidatu du, eta enpresaburuak ekonomia- eta gizartegarapenean duen ekarpena aztertu, bai eta profilaren eskakizun eta jarrerak ere.
e) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.
3.– Lan-harremanen ondoriozko eskubide eta betebeharrak interpretatzen ditu, eta gaitasuna
dauka horiek lan-kontratuetan aurkitzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.
b) Kontratazio-modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa
sustatzeko neurriak identifikatu ditu.
c) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.
d) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.
e) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.
f) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan
adostutako lan-baldintzak identifikatu ditu.
4.– Laneko segurtasun- eta osasun-arloko arau-esparrua interpretatzen du, eta Laneko Arriskuen
Prebentziorako neurriak aplikatzen, eta lehen sorospenak ematen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamenduei, materialei eta ekoizpen-prozesuari dagozkion prebentzio-arau nagusiak
identifikatu ditu, bai eta lan-ingurunean beharrezkoak diren norbera babesteko ekipamenduak (NBE)
ere.
b) Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko betebehar eta eskubideak identifikatu ditu eta
horien arabera jardun du.
c) Laneko baldintzak eta arriskuak interpretatu ditu, bai eta arrisku horien prebentzioa ere.
d) Lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen motak
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identifikatu ditu.
e) Botikinaren osaera eta erabilera identifikatu du, eta, hala behar izan denean, lehen
sorospenetako oinarrizko teknikak aplikatu ditu kalte mota ezberdinen aurrean.
5.– Laneko Arriskuen Prebentzioan erantzukizuna duten agenteak eta haien zereginak
identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako erakundeak eta agenteak identifikatu ditu.
b) Bere lanbide-eremuko prozedura espezifikoetan berezkoak diren arriskuak ebaluatu ditu.
c) Lan-inguruneko ingurumen-arriskuak nahiz sortutako hondakinen tratamendua identifikatu ditu.
d) Alderdi horri dagokionez, existitzen diren planetako elementuak identifikatu ditu (prebentzioa,
larrialdia, beste batzuk).
e) Prebentzioaren kudeaketaren oinarrizko elementuak identifikatu ditu.
f) Lan-inguruneari dagozkion laneko arriskuen prebentziorako neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.– Laneratzea eta bizialdi osoko ikaskuntza
Tituluari lotutako prestakuntzako aukerak eta ibilbideak identifikatzea.
Tituluari lotutako lanbide-sektorea aztertzea eta interpretatzea, eta lanpostu posibleak
identifikatzea.
Curriculum vitaea prestatzea, eta elkarrizketa simulatu bateko portaera eta jarrerak aztertzea.
Jarduera ekintzailetik eratorritako aukerak eta arriskuak ebaluatzea.
2.– Ekimen sortzailea
Kultura ekintzailea garapenaren eta gizarte-ongizatearen eragile.
Jarduera ekintzailearen faktore gakoak: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak
hartzea: ekintzailearen profila identifikatzea.
Arriskua ebaluatzea jarduera ekintzailean.
Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.
3.- Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak
Langileen eskubideak eta betebeharrak.
Lan-kontratua: kontratuen elementuak, ezaugarriak eta motak.
Nomina eta Gizarte Segurantzaren eta PFEZaren kargurako atxikipenak interpretatzea.
Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.
Ordezkaritza sindikala, eta hitzarmen kolektiboen interpretazioa.
4.– Laneko segurtasuna eta osasuna: oinarrizko kontzeptuak
Oinarrizko arau-esparrua, laneko arriskuen prebentzioaren arloan. Arlo horretako eskubideak eta
betebeharrak.
Lana eta osasuna: lan-arriskuak. Arrisku-faktoreak.
Lanaren ondoriozko kalteak. Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak. Lanak eragindako
beste patologia batzuk.
Langileen osasuna kontrolatzea.
Lan-karga, nekea eta lanarekiko asegabetasuna.
Lehen laguntzak.
5.- Arrisku orokorrak eta prebentzioa
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Segurtasun-baldintzekin lotzen diren arriskuak.
Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Taldeko eta banakako babesa.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak:
- Laneko segurtasuna eta osasuna jorratzen dituzten erakunde publikoak.
- Prebentzio-lana antolatzea: "oinarrizko ohiturak".
– Dokumentazioa: jaso, prestatu eta artxibatzea.
Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza.
Kodea: 3137
Kurtsoa: 2
Iraupena: 260 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Lehengaiak eta produktu osagarriak hartzeko eta prestatzeko oinarrizko eragiketetan
laguntzen du, arau higieniko-sanitarioak eta laneko eta ingurumeneko segurtasun-arauak
errespetatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Produkzio-prozesuan sartzen diren lehengaiak eta produktu osagarriak ezagutu ditu.
b) Tresna eta erreminta egokiak hautatu ditu eta erabili ditu.
c) Lan-eremua egokitu du.
d) Jasotako lehengaia garbitu eta prestatu du.
e) Hondakinak eta soberakinak ezabatu ditu.
f) Ezarritako erritmoa kontrolatu du.
g) Prestatuko orriak edo parteak bete ditu.
2.- Elikagaiak ontziratzeko, egokitzeko, paketatzeko eta enbalatzeko eragiketetan laguntzen du,
arau higieniko-sanitarioak eta laneko eta ingurumeneko segurtasun-arauak errespetatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Elikagaiak ontziratzeko, haien azken egokitzea egiteko eta enbalatzeko behar diren ontzi eta
materialak identifikatu ditu.
b) Ontziratzeko eta enbalatzeko makinak eta ekipoak prestatu eta puntuan jarri ditu.
c) Betetzeko, ixteko eta etiketatzeko eragiketa automatikoak egin ditu.
d) Elikagaiak paketatzeko eta enbalatzeko eragiketa automatikoak egin ditu.
e) Sortutako hondakinak bildu ditu, eta ezabatzeko edo berreskuratzeko tokira eraman ditu.
f) Kontsumigarriak eta lortutako produktuak zenbatzeko prestatutako orriak eta lan-parteak bete
ditu.
g) Egindako eragiketetan ikusi diren anomaliak edo akatsak jakinarazi ditu.
3.- Elikagaiak elaboratzen ditu, arau higieniko-sanitarioak eta laneko eta ingurumeneko
segurtasun-arauak errespetatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Sartu den produktu prestatuaren ezaugarriak ezagutu ditu.
b) Dagokion elikagaien industria motarako beharrezkoak diren lanabes, ekipo eta substantziekin
jardun du.
c) Elikagaiak kontserbatzeko eta akabera emateko azken tratamenduak aplikatzen lagundu du.
d) Jasotako jarraibideen arabera jardun du.
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ditu.

e) Tratatutako produktuak toki eta modu egokian utzi ditu, geroago tratatu ahal izateko.
f) Elikagaien industriako instalazio eta zerbitzuetan behar diren gutxieneko mantentze-lanak egin

4.- Elikagaien industriako eta laborategi kimikoetako lan-eremuak, instalazioak, makineria eta
ekipoak garbitzeko, desinfektatzeko eta bertako hondakinak jasotzeko ohiko zereginak eta
espezifikoak egiten ditu, arau higieniko-sanitarioak eta laneko eta ingurumeneko segurtasun-arauak
errespetatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Higiene- eta desinfekzio-produktuak prestatu ditu elikagaien industriako instalazio eta ekipoak
garbitzeko.
b) Garbiketa, desinfekzio eta higienizazio prozesu eta prozedurak egin ditu, eskuzkoak edo
automatikoak.
c) Produktu kimikoen hondakinak ezabatzeko edukiontziak leku egokian daudela egiaztatu du.
d) Laborategiak araudian ezarritako maiztasunaz garbitu ditu.
e) Ezarritako erregistroak bete ditu.
f) Hondakinak biltzen lagundu du, ezarritako neurri eta prozedurekin.
g) Prozesuen ekipo eta instalazioen konponketa sinpleak egiten eta moldaketak eta hobekuntzak
egiten lagundu du.
5.- Laborategiko oinarrizko eragiketak egiten ditu, laborategiko jardunbide egokiak eta
segurtasunari buruzko arauak errespetatuz.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Beharrezkoak diren erreaktiboak eta laborategiko materialak prestatu ditu.
b) Lan-eremua egokitu du.
c) Disoluzioak eta nahasketak lortzeko kalkulu sinpleak egin ditu.
d) Disoluzioak eta nahasketak prestatzeko beharrezkoak diren masa- eta bolumen-neurriak egin
e) Laborategiko eragiketa osagarriak egin ditu, jasotako jarraibideen arabera.
f) Laborategiko ekipo eta instalazioen konponketa sinpleak egiten lagundu du.

6.- Transpaletak eta eskorgak –motordunak edo eskuzkoak– maneiatzen ditu produktu eta
salgaiak lekuz mugitzeko; horretarako, seinalizazioa interpretatzen du eta segurtasunari eta
zirkulazioari buruzko arauak errespetatzen ditu, lan-ekipo mugigarriak maneiatzen dituela.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Behar bezala interpretatu ditu materialak eta produktuak mugitzeko aginduak, haiek kargatu
edo deskargatzeko.
b) Karga mota bakoitzerako garraiobide egokiak hautatu ditu.
c) Jasotako jarraibideen arabera kargatu edo deskargatu ditu produktuak.
d) Fardelak lekuz aldatu ditu transpaletak eta eskorgak erabiliz –eskuzkoak edo motordunak–
segurtasunari eta osasunari buruzko arauak errespetatuz.
e) Lehen mailako mantentze-eragiketak egin ditu ekipoetan, lekualdaketa egin aurretik edo
ondotik, fabrikatzailearen jarraibideen arabera.
f) Transpaleta edo eskorga horretarako aurreikusitako tokian utzi du, pasatzeko trabarik egin
gabe.
7.– Enpresako laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauekin bat jarduten du.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Uneoro prebentzioari eta segurtasunari buruzko araudi orokorra bete du, baita enpresak
ezarritakoak ere.
b) Lantokian norberaren jardun eremuan dauden arrisku-faktoreak eta -egoerak identifikatu ditu.
c) Jarduerarekin zerikusia duten jarrerak hartu ditu laneko eta ingurumeneko arriskuak gutxitzeko.
d) Eragiketa batzuetarako eta besteetarako ezarritako norbera babesteko ekipamendua (NBE)
erabili du.
e) Makinak, ekipamenduak eta instalazioak babesteko gailuak erabili ditu jardueretan.
f) Prebentzio-planaren arabera jardun du.
g) Lan-eremua arriskuez libre, eta ordenan eta garbi mantendu du.
h) Energiaren kontsumoa eta hondakinen sorrera ahalik eta gehien gutxituz lan egin du.
8.- Arduraz jarduten du eta enpresako harreman tekniko-sozialen sisteman integratzen da.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Arretaz bete ditu jasotzen dituen jarraibideak.
b) Egiten duen lanaz arduratu da eta eraginkortasunez komunikatu da pertsona egokiarekin une
bakoitzean.
c) Betekizun eta arau teknikoak bete ditu, jardunbide profesionala erakutsi du eta lana arrazoizko
denboran bukatu du.
d) Errespetua erakutsi du uneoro ezarritako prozedurekiko eta arauekiko.
e) Ezarritako jarraibide eta prozeduren arabera antolatu du bere lana, lehentasunaren arabera
bete ditu zereginak, eta segurtasuneko eta kalitateko irizpideak erabili ditu esku-hartzeetan.
f) Norberaren jarduera gainerako langileekin koordinatu du, eta aurreikusi gabeko edozein
aldaketaren, behar garrantzitsuren edo gorabeheraren berri eman du.
g) Lanera puntualtasunez heldu da, ezarritako atsedenaldiak hartu ditu eta lantokia ez du behar
baino lehenago utzi, behar bezala justifikatutako arrazoirik gabe.
h) Beharrezko informazioa edo norberak lanean izan ditzakeen zalantzak egoki galdetu dizkio
arduradun hurrenari.
i) Lana nagusiek emandako aginduen arabera egin du, eta kasuan kasuko aldaketak edo
iradokizunak behar den tokian eta moduan egin ditu.
4. artikulua.- Espazioak eta ekipamenduak.
4.1 Espazioak:
AZALERA (m2)

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA
Balio anitzeko gela.
Elaborazio-planta
Laborategia
Biltegiko lantegia

40
120
60
20

4.2 Ekipamenduak:
a) Harategia-urdaitegia aukera:

Balio anitzeko gela

Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta internet.
Ikus-entzunezko baliabideak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak
Mahaiak eta aulkiak.
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Elaborazio-planta

Servicios auxiliares de agua, energía eléctrica y
aire comprimido
Altzairu herdoilgaitzezko lan-mahaiak eta
harraskak.
Altzairu herdoilgaitzezko armairuak eta
apalategiak.
Doitasun-balantzak eta baskulak.
Oinarrizko kontroletarako neurgailuak.
Sukalderako askotariko lanabesak, altzairu
herdoilgaitzezkoak.

Plastikozko ontziak eta tiraderak.
Ebakitzeko taulak.
Landare- eta animalia-lehengaiak aukeratu,
garbitu eta egokitzeko ekipoak.
Tamaina txikitzeko ekipoak.
Osagaiak homogeneoki banatzeko ekipoak.
Egosteko, ateratzeko eta destilatzeko ekipoak.
Iragazketa esterilizatzailea egiteko ekipoa.
Hotz- eta bero-trukagailuak.
Bero lehor edota hezeko labea.
Osagaiak bereizteko ekipoak.
Hozteko eta izozteko ganbera.
Altzairu herdoilgaitzezko orgak.
Ontziratzeko ekipoak.
Enbalatzeko ekipoak.
Etiketatzeko eta errotulatzeko ekipoak.
Barne-garraiorako ekipoak.
Instalazioak eta makinak garbitzeko ekipoak.
Segurtasun ekipoak eta baliabideak.
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Laborategia

Hestebeteak egiteko ekipoak.
Eskuzko injektorea orratz-sortarekin
Lanabesak: Askotariko labanak, kakoak, gubia,
artaziak, zorrozkailuak...
Moldeak
Laborategiko oinarrizko materiala
Autoklabea.
Zentrifugadorea.
pH-metroa.
Hazkuntza-labeak.
Ur-destilagailuak eta -desionizagailuak.
Bainu termikoa hozte-sistemarekin.
Maria bainua.
Plaka berogailu-irabiagailuak.
Hezetasuna zehazteko estufa eta infragorrizko
lehorgailua.
Kalibreak.
Lehorgailuak.
Horno mufla.
Rotabatorea
Gas-kanpaia.
Segurtasun ekipoak eta baliabideak.

Biltegiko lantegia

Segurtasun ekipoak eta baliabideak.
Apalategiak.
Paletak.
Eskuzko transpaletak.
Etiketa jartzeko makina.
Eskorga.

b) Elikagai-merkataritza aukera:

Balio anitzeko gela

Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta internet.
Ikus-entzunezko baliabideak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak
Mahaiak eta aulkiak.
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Elaborazio-planta

Altzairu herdoilgaitzezko lan-mahaiak eta
harraskak.
Altzairu herdoilgaitzezko armairuak eta
apalategiak.
Doitasun-balantzak eta baskulak.
Oinarrizko kontroletarako neurgailuak.
Sukalderako askotariko lanabesak, altzairu
herdoilgaitzezkoak.
Plastikozko ontziak eta tiraderak.
Ebakitzeko taulak.
Landare- eta animalia-lehengaiak aukeratu,
garbitu eta egokitzeko ekipoak.
Tamaina txikitzeko ekipoak.
Osagaiak homogeneoki banatzeko ekipoak.
Egosteko, ateratzeko eta destilatzeko ekipoak.
Iragazketa esterilizatzailea egiteko ekipoa.
Hotz- eta bero-trukagailuak.
Bero lehor edota hezeko labea.
Osagaiak bereizteko ekipoak.
Hozteko eta izozteko ganbera.
Altzairu herdoilgaitzezko orgak.
Ontziratzeko ekipoak.
Enbalatzeko ekipoak.
Etiketatzeko eta errotulatzeko ekipoak.
Barne-garraiorako ekipoak.
Instalazioak eta makinak garbitzeko ekipoak.
Segurtasun ekipoak eta baliabideak.
Haragien erakustegia
Hotz-ganbera
Erakustegia
Askotariko lanabesak, labanak, taulak, artaziak...
Apalategiak
Balantzak
Askotariko lanabesak, labanak, taulak, artaziak...
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Laborategia

Laborategiko oinarrizko materiala
Autoklabea.
Zentrifugadorea.
pH-metroa.
Hazkuntza-labeak.
Ur-destilagailuak eta -desionizagailuak.
Bainu termikoa hozte-sistemarekin.
Maria bainua.
Plaka berogailu-irabiagailuak.
Hezetasuna zehazteko estufa eta infragorrizko
lehorgailua.
Kalibreak.
Lehorgailuak.
Labea.
Lurrungailu birakaria.
Gas-kanpaia.

Biltegiko lantegia

Segurtasun ekipoak eta baliabideak.
Apalategiak.
Paletak.
Eskuzko transpaletak.
Etiketa jartzeko makina.
Eskorga.

5.- Irakasleak.
5.1.- Sektore publikoan, lanbide-profilari lotutako lanbide-moduluak eman ahal izateko, hauek
izango dira irakasleen espezialitateak:
LANBIDE-MODULUA
3133 Elikagaien industriako eragiketa
osagarriak
3134 Elikagaiak prestatzea
3135 Instalazioen eta ekipoen
garbiketa eta mantentze-lanak
3136 Laborategiko oinarrizko
eragiketak
3070 Biltegiko lan osagarriak
E630. Haragia salmentarako
prestatzea
E631. Haragi-prestakinak
E632. Produktu freskoak
salmentarako manipulatzea
E633. Saltokiko eta gune
osagarrietako eragiketak
E800. Laneko prestakuntza eta

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEA/BESTE
BATZUK

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEAREN
KIDEGOA

Elikagaiak elaboratzeko
eragiketak eta ekipoak
Prozesu-eragiketak
Laborategia

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Irakasle espezialista,
bidezkoa bada

Laneko prestakuntza eta
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orientabidea

orientabidea

Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako
katedradunak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako irakasleak

Elikagaiak elaboratzeko
eragiketak eta ekipoak
Prozesu-eragiketak
Laborategia
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada
Elikagaiak elaboratzeko
eragiketak eta ekipoak
3137 Lantokiko prestakuntza.

Prozesu-eragiketak
Laborategia

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

5.2 Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek behar ditu lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3133 Elikagaien industriako eragiketa osagarriak
3134 Elikagaiak prestatzea
3135 Instalazioen eta ekipoen garbiketa eta mantentzelanak
3136 Laborategiko oinarrizko eragiketak
3070 Biltegiko lan osagarriak
E630. Haragia salmentarako prestatzea
E631. Haragi-prestakinak
E632. Produktu freskoak salmentarako manipulatzea
E633. Saltokiko eta gune osagarrietako eragiketak
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3137 Lantokiko prestakuntza.

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
edo dagokion mailako titulua edo beste
zenbait titulu baliokide.

5.3 Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, honako titulazio hauek beharko dira lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3133 Elikagaien industriako eragiketa osagarriak

Diplomaduna, ingeniari teknikoa edo
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3134 Elikagaiak prestatzea
3135 Instalazioen eta ekipoen garbiketa eta mantentzelanak
3136 Laborategiko oinarrizko eragiketak
3070 Biltegiko lan osagarriak
E630. Haragia salmentarako prestatzea
E631. Haragi-prestakinak
E632. Produktu freskoak salmentarako manipulatzea
E633. Saltokiko eta gune osagarrietako eragiketak
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3137 Lantokiko prestakuntza.

arkitekto teknikoa edo dagokion
mailako titulua edo beste zenbait titulu
baliokide.

6.- Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su
acreditación o convalidación.
UNIDADES DE COMPETENCIA
ACREDITABLES

LANBIDE-MODULUAK
3133 3133 Elikagaien industriako eragiketa
osagarriak.

UC0543_1: Lehengaiak jasotzeko eta
prestatzeko laguntza-zereginak egitea.
UC0545_1: Elikagaiak ontziratzeko,
egokitzeko eta paketatzeko
ekipamenduak eta instalazioak
maneiatzea mendeko laneko argibide
normalizatuei jarraikiz.

3134 3134 Elikagaiak prestatzea

UC0544_1: Elikagaiak elaboratzeko,
tratatzeko eta kontserbatzeko laguntzazereginak egitea.
UC0546_1: Elikagaien industriako
ekipamenduetako eta instalazioetako
nahiz ingurunea babesten laguntzeko
ekipamenduetako eta instalazioetako
garbiketa- eta higiene-eragiketak egitea
jasotako argibideen arabera.
UC0547_1: Elikagaien industriako
makinen eta instalazioen mantentze-lan
operatiboan laguntzea, ezarritako
prozedurei jarraikiz.
Produktu kimikoak erabiltzen diren
materialak, ekipoak eta instalazioak
garbitzeko eta desinfektatzeko
eragiketak egitea.

3135 3135 Instalazioen eta ekipoen garbiketa eta
mantentze-lanak

3136 Laborategiko oinarrizko eragiketak

Industria kimikoko eta kidekoetako
laborategietan eta prozesuetan
oinarrizko eragiketa osagarriak egitea.
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3070 Biltegiko lan osagarriak

UC1325_1: Salgaiak biltegian jasotzeko,
kokatzeko, mantentzeko eta bidaltzeko
eragiketa osagarriak gauzatzea, taldean
lan eginez.
UC0432_1: Orga jasotzaileekin kargak
manipulatzea.

7.- Norgehiagoka egonez gero, titulu honek onarpenerako lehentasun-irizpideak aplikatzeko
baimena ematen die erdi-mailako heziketa-ziklo hauetarako
Titulu honek lehentasuna izango du honako lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan
onartzeko:
Fabrikazio mekanikoa
Ostalaritza eta Turismoa
Irudi Pertsonala
Elikagaien Industriak
Kimika
Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxoa
Beira eta Zeramika
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XIV. ERANSKINA, UZTAILAREN 7ko 104/2016 DEKRETUARENA
ILE-APAINKETAKO ETA ESTETIKAKO OINARRIZKO LANBIDE-TITULUA
1.- Tituluaren identifikazioa
Ile-apainketako eta Estetikako oinarrizko lanbide-titulua
●
●
●
●
●

Izena: Ile-apainketa eta Estetika.
Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
Iraupena: 2.000 ordu.
Lanbide-arloa: Irudi pertsonala.
Europako baliokidea: INSN-3.5.3. (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua).

2.- Lanbide-profila
2.1 Tituluaren konpetentzia orokorra
Titulu honen konpetentzia orokorra da ilea garbitu, eta haren forma eta kolorea aldatzeko teknikak
aplikatzea, baita makillajeko, depilazioko, manikurako eta pedikurako oinarrizko teknikak aplikatzea
ere, bezeroari arreta emanez eta ekipamenduak, materialak eta lan-eremuak prestatuz norberaren
ekimenez eta erantzukizunez, adierazitako kalitatearekin lan eginez, lan-arriskuei aurrea hartzeko eta
ingurumena babesteko arauak betez, eta ahoz eta idatziz komunikatuz gaztelaniaz eta, hala
dagokionean, hizkuntza koofizialean, baita atzerriko hizkuntzaren batean ere.
2.2. Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta
konpetentzia-atalen zerrenda:
- Osatutako lanbide-kualifikazioak:
a) Ile-apainketako zerbitzu osagarriak .IMP022_1. (295/2004 Errege Dekretua, otsailaren 20koa).
Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0058_1: Tresneria prestatzea eta ilea eta buruko ile-larrua garbitzea eta txukuntzea.
UC0059_1: Muntaketak egitea forma aldaketa aldi baterako nahiz iraunkorretarako, eta orrazkera
hastea.
UC0060_1: Ileari kolorea emateko eta koloregabetzeko teknikak aplikatzea.
b) Estetikako zerbitzu osagarriak .IMP118_1. (1087/2005 Errege Dekretua, irailaren 16koa).
Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0343_1: Ekipamenduak prestatzea, eta bezeroari arreta eman eta hura egoki kokatzeko lana
egitea, kontuan hartuz kalitate, segurtasun- eta higiene-baldintzak.
UC0344_1: Azkazalak zaintzeko oinarrizko lan estetikoak egitea.
UC0345_1: Ilea prozedura mekanikoen bidez kentzea eta koloregabetzea.
UC0346_1: Eguneko makillajeak egitea.
- Osatu gabeko lanbide-kualifikazioa:
Merkataritzako jarduera osagarriak .COM412_1. (1179/2008 Errege Dekretua, uztailaren 11koa).
Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:

UC1329_1: Bezeroari arreta eta informazio operatibo, egituratu eta protokolarizatua ematea.
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2.3 Lanbide-ingurunea
2.3.1 Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:
Ile-apainketako laguntzailea.
Manikurako eta pedikurako laguntzailea.
Makillajeko laguntzailea.
Depilazioko laguntzailea.
3.- Heziketa-zikloaren irakasgaiak
3.1 Tituluaren helburu orokorrak
a) Estetikako eta ile-apainketako produktu eta materialak ezagutzea, baita haiek garbitu eta
desinfektatzeko metodoak ere, dagokien jarduerarekin erlazionatuz, ekipamenduak eta lanabesak
prestatzeko.
b) Bezeroari harrera egiteko prozedurak hautatzea, zerbitzu motaren arabera, bezeroa egoki
kokatu eta babesteko, segurtasun- eta higiene-baldintzetan.
c) Eskuetako eta oinetako azazkaletan egin beharreko eragiketak hautatzea, lortu nahi den
emaitzaren arabera, edertzeko oinarrizko teknikak aplikatzeko.
d) Depilazio motak aztertzea, ilean eta azalean duten eragina baloratuz, depilazio teknikak
aplikatzeko.
e) Azal bakoitzaren araberako produktuak hautatzea, ilea koloregabetzeko esposizio-denborak
baloratuz.
f) Makillajeko oinarrizko teknikak eta prozedurak ezagutzea, lortu nahi den emaitzarekin eta
bezeroaren ezaugarriekin erlazionatuz, makillaje soziala eta fantasiazkoa egiteko.
g) Ilea garbitzeko eta egokitzeko teknikak ezagutzea, zerbitzu mota bakoitzarekin erlazionatuz,
ilea garbitzeko eta egokitzeko.
h) Orrazteko teknikak hautatzea, lortu nahi den estiloaren arabera arrazoituz, orrazketa hasteko.
i) Ilearen aldaketa iraunkor motak ezagutzea, haietako bakoitzak bere dituen ekipamendu eta
materialak hautatuz.
j) Koloregabetzeko, kolorea emateko eta tindatzeko teknikak identifikatzea, material eta aplikazio
denbora ezberdinekin erlazionatuz, ilearen kolorea aldatzeko.
k) Ingurune naturalean izaten diren gertakariak ulertzea ezagutza zientifikoa jakintza integratu
baten moduan erabiliz; halaber, ezagutzaren eta esperientziaren eremuetan oinarrizko arazoak
identifikatu eta konpontzeko metodoak ezagutu eta aplikatzea.
l) Trebetasunak garatzea arazoak formulatu, planteatu, interpretatu eta konpontzeko; kalkulu
matematikoaren arrazoinamendua aplikatzea gizartean eta lan-ingurunean moldatzeko, eta bere
baliabide ekonomikoak kudeatzea.
m) Giza gorputzaren funtzionamenduaren oinarrizko alderdiak identifikatu eta ulertzea, eta haiek
norberaren eta taldearen osasunarekin lotzea; gainera, higienea eta osasuna baloratzea bizitzan
ohitura osasungarriak garatu eta finkatzeko, zein ingurunetan dauden kontuan hartuta.
n) Natura-ondarearen zaintzarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak
garatzea, eta izaki bizidunen eta natura-ingurunearen arteko elkarreragina ulertzea, horrela gizakien
ekintzak ingurumenaren orekan dituen ondorioak baloratu ahal izateko.
ñ) Informazio-iturrien oinarrizko trebetasunak garatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak ikuspegi kritikoz erabiltzea, ingurune pertsonal, sozial edo profesionalean informazioa
lortu eta jakinarazteko.
o) Kultura- eta arte-ekoizpenen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea, haien elementuak aztertzeko
oinarrizko teknikak aplikatuz, errespetuz eta sentikortasunez jokatzeko kultura-aniztasunaren, ondare
historiko-artistikoaren eta kultura- zein arte-adierazpenen aurrean.
p) Hizkuntza-trebetasun eta -abileziak garatu eta finkatzea eta eskatzen den zehaztasun-,
argitasun- eta arintasun-maila lortzea, gaztelaniari eta, hala denean, hizkuntza koofizialari buruzko
ezagutzak erabiliz gizarte-ingurunean, eguneroko bizitzan eta lan-jardueran komunikatzeko.
q) Atzerriko hizkuntzan oinarrizko hizkuntza-trebetasunak garatzea, ahoz eta idatziz komunikatu

2016/3546 (1178/736)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

ahal izateko eguneroko bizitzan eta lan-jardueran ohikoak eta aurreikustekoak diren egoeretan.
r) Gaur egungo gertakarien arrazoiak eta ezaugarriak ezagutzea, baita bilakaera historikoari eta
banaketa geografikoari dagozkionak ere, gaur egungo gizarteen ezaugarriak azaltzeko.
s) Printzipio demokratikoetan oinarritutako balioak eta jokaerak garatzea, eta ohiko harreman
sozialetan eta gatazken konponbide baketsuan aplikatzea.
t) Prestakuntzarako dauden baliabideak eta eskaintzak alderatu eta hautatzea bizialdi osoko
ikaskuntzarako, horrela lan-egoera berriei eta egoera pertsonal berriei egokitzeko.
u) Ekimena, sormena eta joera ekintzailea garatzea, baita norberarengan konfiantza izatea,
parte-hartzea eta ikuspegi kritikoa ere, egoerak eta gorabeherak konpondu ahal izateko bai lanjardueran bai eremu pertsonalean.
v) Lanak taldean egitea, nork bere betebeharrak hartuz, besteak errespetatuz eta beraiekin
elkarlanean arituz, baita besteekiko tolerantziaz eta errespetuz ere, zereginak eraginkortasunez
egiteko eta garapen pertsonalerako lagungarri izateko.
w) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informatzeko, komunikatzeko,
ikasteko eta laneko zereginak errazteko.
x) Laneko eta ingurumeneko arriskuak lan-jarduerarekin erlazionatzea, norbera babesteko behar
diren prebentzio-neurriak erabiltzeko xedez, eta beste pertsonei eta ingurumenari kalterik ez egiteko.
y) Bere lanbide-jarduerako teknikak garatzea lanaren eraginkortasuna eta kalitatea ziurtatuz, eta,
bidezkoa bada, laneko jardueretan hobekuntzak proposatzea.
z) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan izanda, gizarteko
agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa
parte hartzeko.
3.2 Lanbide-moduluak
Oinarrizko Lanbide Heziketako titulu honek bigarren kurtsoan aukerakotasunerako eremua
eskaintzen du. Eremu horrek ikasleen profesionaltasuna sakonago aztertzeko eta sendotzeko balio
du. Aukerakotasun horrek enplegagarritasunari on egiten dio, eta aldi berean, erabakiak hartzeko
orientazioa eta laguntza ematen du, erdi-mailan arlo akademikoan aurrera egite aldera.
Hauek dira heziketa-ziklo honen moduluak:
a) Ile-apainketa aukera:
KODEA

LANBIDE-MODULUA

3060

Lanbide-ingurunea prestatzea

3061

3063

Azazkalen oinarrizko zaintza estetikoak
Depilazio mekanikoa eta alferrikako ilea
koloregabetzea
Makillajea

3064

ORDUESLEIPENA
99

KURTSOA
1

99

1

96

2

132

1

Ilea garbitzea eta ilearen forma aldatzea

165

1

3065

Ilearen kolorea aldatzea

132

1

3005

Bezeroentzako arreta

48

2

E610

Irudi-aldaketako prozesuak: hastapenak

120

2

E611

Oinarrizko ile-mozketa

96

2

3009

Zientzia aplikatuak I

165

1

3042

Zientzia aplikatuak II

144

2

3011

Komunikazioa eta gizartea I

165

1

3012

Komunikazioa eta gizartea II

168

2

3062
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E800

Laneko prestakuntza eta orientabidea

53

2

3067

Lantokiko prestakuntza

260

2

Tutoretza eta orientabidea I

33

1

Tutoretza eta orientabidea II

25

2

GUZTIRA

2.000

b) Estetika aukera:
KODEA

LANBIDE-MODULUA

3060

Lanbide-ingurunea prestatzea

3061

3063

Azazkalen oinarrizko zaintza estetikoak
Depilazio mekanikoa eta alferrikako ilea
koloregabetzea
Makillajea

3064

ORDUESLEIPENA
99

KURTSOA
1

99

1

96

2

132

1

Ilea garbitzea eta ilearen forma aldatzea

165

1

3065

Ilearen kolorea aldatzea

132

1

3005

48

2

120

2

E613

Bezeroentzako arreta
Aurpegi eta gorputzaren oinarrizko higiene
eta hidratazioa
Norberari egokitutako makillajea

96

2

3009

Zientzia aplikatuak I

165

1

3042

Zientzia aplikatuak II

144

2

3011

Komunikazioa eta gizartea I

165

1

3012

Komunikazioa eta gizartea II

168

2

E800

Laneko prestakuntza eta orientabidea

53

2

3067

Lantokiko prestakuntza

260

2

Tutoretza eta orientabidea I

33

1

Tutoretza eta orientabidea II

25

2

3062

E612

GUZTIRA

2.000

3.3 Moduluen garapena:
Lanbide-modulua: Lanbide-ingurunea prestatzea
Kodea: 3060
Kurtsoa: 1
Iraupena: 99 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Irudi pertsonal eta profesional egokia erakusten du lanaren ingurunean, gorputzaren
garbitasunari eta estetika pertsonalari dagokienez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bat etorri dira profesional batek behar duen irudi pertsonala, bere ilearen eta eskuen
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itxurarekin.
b) Lanbidean aritzeko arropa eta oinetako egokienak identifikatu ditu.
c) Irudi pertsonala enpresaren irudiari egokitu zaio.
d) Arazo fisikoak prebenitzeko aurrea hartzeko, segurtasun-baldintzetan lan egiteko eta lanarriskuak prebenitzeko gorputz jarrera egokienak identifikatu ditu.
e) Profesionalak erabili behar dituen babes-neurriak deskribatu ditu, egin beharreko teknikari
dagokionez.
f) Profesional on batek izan behar dituen trebetasun eta gaitasunak deskribatu ditu.
g) Lanbide deontologiako arauak zehaztu ditu.
2.- Instalazioak prestatzen ditu, higienizazio-teknikak aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Garbiketa, desinfekzio eta esterilizazio kontzeptuak deskribatu ditu.
b) Ile-apainketako eta estetikako aretoetan ohikoenak diren kutsagarri fisiko, kimiko eta
biologikoak identifikatu ditu.
c) Ile-apainketan eta estetikan erabili ahal diren produktuak, gailuak eta higienerako,
desinfekziorako eta esterilizaziorako metodoak identifikatu ditu.
d) Garbiketarako, desinfekziorako eta esterilizaziorako metodo egokienak hautatu ditu, kutsagarri
motaren arabera eta ekipamendu, lanabes, gailu, altzari eta instalazioen arabera.
e) Azaleraren eta altzarien garbiketa eta desinfekzioa egin du, eta haien higienea segurtatu du.
f) Jadanik desinfektaturiko ekipamenduak izan litezkeen kutsagarrietatik bakartzeko metodoak
zehaztu ditu.
g) Bezeroen eta profesionalaren segurtasuna bermatzeko, neurri higieniko-sanitarioak erabiltzeak
zer garrantzia duen baloratu du.
h) Sortutako hondakinen gaikako bilketa egin du.
i) Halako prozesu batzuetan, higieneari dagokionez erabilpen bakarreko materiala erabiltzeak
dituen abantailak arrazoitu ditu.
j) Segurtasun- eta ingurumen-arloko zehaztapenak aplikatu ditu.
3.- Ile-apainketako eta estetikako materiala jasotzen du, eta haien ezaugarriak eta aplikazioak
identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ile-apainketako eta estetikako material eta produktu motak identifikatu ditu, baita haien
aplikazioak ere.
b) Produktuak manipulatzeko oinarrizko baldintzak azaldu ditu.
c) Ile-apainketako eta estetikako lanabesak eta produktuak zaintzeko teknikak deskribatu ditu.
d) Biltegia segurtasun-baldintzetan antolatu du, eta bertan produktuen sarrera erraztu.
e) Biltegia txukun eta garbi mantendu du.
f) Izakinen iraungipen-data kontrolatu du.
g) Alterazio eta akatsik ohikoenak identifikatu ditu.
h) Jasotako salgaiak eta albaranaren edukia bat etortzen diren aztertu du.
i) Salgaiak sailkatu ditu, zainketa- eta segurtasun-baldintzarik egokienak erabiliz.
j) Izakinak kontrolatu ditu, eta stock optimoa segurtatu.
k) Segurtasun- eta ingurumen-arloko zehaztapenak aplikatu ditu.
4.- Bezeroa egoki kokatzen eta babesten du, aurreikusitako zerbitzuaren ezaugarrien arabera,
eta, horretarako, kalitatearen, higienearen eta segurtasunaren aldetik behar diren teknika eta portaera
arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Bezeroari harrera egiteko teknika eta portaera arau egokienak aztertu ditu.
b) Hitzorduak eta eskatutako zerbitzuak erregistratu ditu, lanbideak berezko duen hizkera eta
ezarritako prozedurak erabiliz.
c) Bezeroak eskatzen duen zerbitzuari dagokionez, segurtasuna eta kalitatea bermatzeko egin
behar diren oinarrizko galderak hautatu ditu.
d) Behar den informazioa eskatu du, bezeroaren fitxan jasotzeko.
e) Bezeroaren jarrera ergonomiko egokienak identifikatu ditu eskatutako zerbitzuaren arabera.
f) Eman behar den zerbitzuaren arabera bezeroa egoki kokatzeko teknikak erabili ditu.
g) Aurreikusitako zerbitzuaren arabera bezeroa babesteko ekipamenduak identifikatu ditu.
h) Bezeroa pozik ez gelditzea eragin dezaketen arrazoiak identifikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Irudi pertsonala lan-ingurunearekin bat etortzea
Gorputzaren eta ahoaren higienea.
Profesionalaren ileak, eskuek eta azkazalek izan behar duten itxura.
Jantzitegia.
Ergonomia arloko gomendioak.
Profesionalen babeserako neurriak.
Lanbide-deontologia: eskubideak eta betebeharrak.
2.- Instalazioak prestatzea
Mikroorganismoak: kontzeptuak eta motak. Infekzioa eta infestazioa.
Zerbitzuak egitean kutsatu ahal diren mikroorganismo patogeno eta bizkarroiak. Transmisio
bideak eta neurri prebentiboak. Higiene, desinfekzio, desintsektazio, asepsia eta esterilizazio
kontzeptuak.
Higienerako, desinfekziorako eta esterilizaziorako metodoak: fisikoak eta kimikoak. Materialak
desinfektatzeko eta esterilizatzeko erabiltzen diren aparatuak. Lanabes, aparatu, ekipamendu, altzari
eta instalazioak garbitu eta desinfektatzeko prozesua.
Aretoa garbitu, desinfektatu eta esterilizatzeko jarduera-protokoloak.
Higiene, desinfekzio eta esterilizazioko prozesuak aplikatzeko arretak.
Garbitu, desinfektatu eta esterilizatzeko tekniken gauzatze praktikoa.
Baztertu beharreko materialen gaikako bilketa.
Eskatzen diren segurtasun- eta ingurumen-neurriak.
3.- Materialak eta produktuak jasotzea
Materialen eta produktuen motak.
Lanabesak eta ekipamenduak antolatzea.
Produktu kosmetikoak biltegiratzeko baldintzak.
Produktuen manipulazioa. Segurtasun-arauak.
Produktuak biltegiratzeko eta izakinak kontrolatzeko teknikak.
Eskatzen diren segurtasun- eta ingurumen-neurriak.
4.- Norbera bezeroari egokitzea
Portatzeko oinarrizko arauak: Bezeroari harrera egitea eta hura prestatzea.
Bezeroari arreta emateko teknikak: aurrez aurrekoak eta telefono bidezkoak.
Hitzezko nahiz hitzik gabeko komunikazioaren oinarrizko arauak lanbide-ingurunean.
Bezeroaren fitxa: datuen eta fitxategien kontrola.
Bezeroarentzako ergonomia arloko gomendioak, erabili beharreko teknikaren arabera.
Bezeroa prestatzeko eta babesteko neurri eta ekipamenduak, egin beharreko prozesuen arabera.
Kalitatea zerbitzugintzan. Zerbitzuaren kalitatea neurtzen duten elementuak.
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Bezeroaren asegabetasuna eragiten duten arrazoiak. Asebeteta ez dauden bezeroei arreta
emateko estrategiak.
Lanbide-modulua: Azazkalen oinarrizko zaintza estetikoak
Kodea: 3061
Kurtsoa: 1
Iraupena: 99 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Manikura eta pedikurako ekipamenduak, lanabesak eta produktuak prestatzen ditu, eta haien
ezaugarriak eta aplikazioak ezagutzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Manikurako laguntzaileak izan behar duen itxura deskribatu du.
b) Manikurako eta pedikurako prozesuak egiteko lanabesak eta aparatuak deskribatu eta
identifikatu ditu.
c) Lanabesak hautatzerakoan kontuan hartu beharreko faktoreak azaldu ditu, egin nahi den
prozesuaren arabera.
d) Teknika aplikatu aurreko higiene, desinfekzio eta esterilizazio metodoak identifikatu ditu.
e) Aparatuen higiene, desinfekzio eta esterilizazio prozesuak egin ditu, haien xedearen arabera.
f) Bezero bakoitzarekin soilik erabiliko den materiala egoki hautatu du.
g) Erabiliko den teknikarako behar diren lanabesak prestatu ditu.
h) Lanabesak egoki ordenatu ditu, erabiliko diren ordenaren arabera.
i) Eskuetako eta oinetako azazkalak zaintzeko erabili diren kosmetiko orokorrak identifikatu ditu.
j) Kosmetikoak egoki hautatu ditu, erabiliko den teknikaren arabera.
k) Erabiliko diren kosmetikoak egoera onean daudela egiaztatu du.
l) Ebakitzeko lanabesen zainketa egokia deskribatu du.
m) Lan-arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren arauak aplikatu ditu.
2.- Azazkalak aztertzen ditu, eta alterazio nagusiak ezagutzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Azazkalaren egitura deskribatu du.
b) Eskuetako eta oinetako azazkalen alterazio nagusiak identifikatu ditu.
c) Azazkalen eta azalaren itxurari dagokionez, atzeman ditu normaltasunetik ateratzen diren
ezaugarriak, teknikari arduradunarekin kontsultatu beharrekoak.
d) Informazioa igorri dio teknikari eskudunari, beharrezkotzat jo bada.
e) Zerbitzua antolatu du atzemandako alterazioak kontuan hartuz eta beste profesional
batzuengana bideratu du, beharrezkotzat jo bada.
f) Ereduko galderak egin ditu, zerbitzuak bete behar dituen eskaerak eta beharrak atzematen
laguntzen dutenak.
g) Bezeroa prestatu du dagokion zerbitzua emateko, haren segurtasuna bermatuz.
h) Manikurako eta pedikurako teknikak egiterakoan bezeroak eta profesionalak izan behar duten
jarrera ergonomikoa deskribatu du.
i) Eskuen eta oinen eta azazkalen ezaugarri morfologikoak erlazionatu ditu, azken forma
egokiena hautatzeko..
j) Zerbitzuaren fitxa teknikoa bete du datu garrantzitsuenekin.
3.- Manikurako oinarrizko teknikak aplikatzen ditu, eskuen eta azazkalen ezaugarri morfologikoak
lotuz azken horiek izango duten formarekin.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Manikurako prozesuaren faseak azaldu ditu eta haietako bakoitzean egiten diren lan teknikoak
zehaztu.
b) Erabiliko diren kosmetikoak lotu ditu prozesuaren urrats bakoitzarekin.
c) Kosmetikoak egoki erabiltzeko modua identifikatu du.
d) Bezeroa eta profesionala egoki prestatu eta babestu ditu.
e) Makillajea kentzeko teknika praktikatu du bi urratsetan: azazkalen lamina eta azazkaletako
tolesturak.
f) Limatze teknikak eta kutikulak egokitzekoak erabili ditu, betiere azazkalaren ezaugarriak eta
bezeroak eskatutako zerbitzua kontuan hartuz.
g) Eskuetako masaje lanak definitu ditu ordena zuzenean, trebetasunez eta bezero bakoitzaren
ezaugarriak errespetatuz.
h) Azazkalak leuntzeko teknikak aplikatu ditu, lanabes eta produktu egokiak erabiliz, betiere
azazkalen ezaugarriak errespetatuz.
i) Azazkalen gaineko apainketako kosmetikoak aplikatzeko teknikak deskribatu ditu.
j) Prozesua ezarritako denboran gauzatu du.
k) Bezeroaren gogobetetze-maila ebaluatzeko galderak egin ditu.
l) Segurtasun- eta ingurumen-arloko zehaztapenak aplikatu ditu.
4.- Pedikurako oinarrizko teknikak aplikatzen ditu, oinen eta azazkalen ezaugarri morfologikoak
lotuz azken horiek izango duten formarekin.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pedikurako teknika aplikatu aurreko higiene metodoak identifikatu ditu.
b) Pedikurako prozesuaren faseak azaldu ditu eta haietako bakoitzean egiten diren lan teknikoak
zehaztu.
c) Erabilitako kosmetikoak lotu ditu prozesuaren urrats bakoitzarekin.
d) Kosmetikoak egoki erabiltzeko modua identifikatu du.
e) Bezeroa eta profesionala egoki prestatu eta babestu ditu.
f) Gainazaleko gogorguneak tratatzeko teknikak egoki erabili ditu.
g) Makillajea kentzeko teknikak, limatzekoak eta kutikulak egokitzekoak erabili ditu, azazkalaren
ezaugarriak eta bezeroak eskatutako zerbitzua kontuan hartuz.
h) Oinetako masaje lanak definitu ditu ordena zuzenean, trebetasunez eta bezero bakoitzaren
ezaugarriak errespetatuz.
i) Azazkalak leuntzeko teknikak aplikatu ditu, lanabes eta produktu egokiak erabiliz, betiere
azazkalaren ezaugarriak errespetatuz.
j) Azazkalen gaineko apainketako kosmetikoak aplikatzeko teknikak deskribatu ditu.
k) Prozesua ezarritako denboran gauzatu du.
l) Bezeroaren gogobetetze-maila ebaluatzeko galderak egin ditu.
m) Zerbitzuaren emaitzari dagokionez zein jasotako arreta pertsonalari dagokionez, bezeroen
gogobetetze-maila jakiteko aukera emango duten ereduko galderak egin ditu.
n) Segurtasun- eta ingurumen-arloko zehaztapenak aplikatu ditu.
5.- Azazkaletarako berariazko tratamenduak egiten parte hartzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Azazkaletarako tratamenduetako berariazko prozedurak deskribatu ditu.
b) Manikurako eta pedikurako tratamenduetan eta tekniketan erabiltzen diren aparatuak eta
kosmetikoak planifikatu ditu.
c) Berariazko tratamenduetarako aparatuak maneiatu ditu.
d) Erabilera-prozeduren eta higiene- eta osasun-neurrien araberako kosmetikoak erabili ditu.
e) Azazkaletarako berariazko tratamenduak erabiltzeari eta kentzeari buruz indarrean dagoen
higiene eta osasun arloko araudia aplikatu du.
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6.- Azazkalak apaintzen laguntzen du, teknikak eta kosmetikoak konbinatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Azazkaletako makillajeak grafikoki diseinatu ditu.
b) Apainketa eta makillajeko produktuak ehunduren eta aplikazio-tekniken arabera sailkatu ditu.
c) Makillaje-teknika mistoak aplikatu ditu: aerografoa eta pintzela.
d) Esmalteekin makillatzeko teknikak aplikatu ditu: mistoak, pintzelekoak eta puntzoikoak.
e) Produktu akriliko bidez makillatzeko teknikak aplikatu ditu.
f) Azazkalak makillatzeko hainbat mota eta diseinu egin ditu: frantsesa, ilargierdia, puntak,
diagonala, loreak eta fantasiak.
g) Gizonen azazkala edertzeko berariazko teknikak gauzatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Manikurako eta pedikurako ekipamendu, lanabes eta produktuak prestatzea
Gailu eta lanabesen deskribapena: funtsezko ezaugarriak. Ebakitzeko lanabesen zainketa egokia.
Istripu arruntak. Motak, erabilera teknikak eta lanabes bakoitza hautatzeko irizpideak. Manikuran eta
pedikuran erabili beharreko materialak.
Azazkalak zaintzeko kosmetiko garrantzitsuenak.
Eskuak, oinak eta azazkalak prestatzeko gehien erabiltzen diren kosmetikoak. Forma
kosmetikoak eta aplikatzeko moduak.
Eskuetako eta oinetako azazkalak makillatzeko gehien erabiltzen diren kosmetikoak. Forma
kosmetikoak eta aplikatzeko moduak.
Eskuetako, oinetako eta azazkaletako kosmetikoak hautatzeko irizpideak. Kosmetikoak egoki
erabiltzeko moduan zaindu eta mantentzea.
Arriskuen prebentziorako eta ingurumen-babeserako zerikusia duten neurriak.
2.- Eskuetako eta oinetako azazkalen zainketa
Anatomiaren inguruko oinarrizko nozioak. Azazkalen egitura.
Eskuetako azazkalen oinarrizko alterazio patologikoak.
Oinetako azazkalen oinarrizko alterazio patologikoak.
Azazkaletako alterazioak, tratamendu estetiko aringarria behar dutenak. Eskuen, oinen eta
azazkalen azterketa.
3.- Manikurako oinarrizko teknikak aplikatzea
Profesionalaren prestaketa. Ergonomia. Lanabesen deskribapena.
Kosmetikoen deskribapena.
Lanabesak, kosmetikoak eta lantokia prestatzea, prozesua gauzatzeko.
Bezeroari harrera egitea eta hura prestatzea. Ergonomia. Fitxa teknikoa prestatzea.
Higiene fasea.
Eskuak eta azazkalak aztertzeko fasea.
Azazkalak prestatzeko eta makillajea kentzeko fasea. Azazkalak limatu eta forma emateko fasea.
Kutikula egokitzeko fasea.
Masajearen fasea: eskuetako, besaurreko eta ukondoko masaje maniobrak deskribatu eta egitea.
Eskuetako masajearen efektuak: indikazioak eta kontraindikazioak. Azazkalak leuntzeko eta
makillatzeko urratsa: ilargi erdiak, makillaje frantsesa, fantasia.
Hautsitako azazkalak konpontzeko teknikak.
Eskuak eta azazkalak zaintzeko jarraibide orokorrak. Manikura-prozesuen kalitatea definitzen
duten parametroak. Aplikatu behar diren segurtasun- eta ingurumen-neurriak.
4.- Pedikurako oinarrizko teknikak aplikatzea
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Profesionala prestatzea. Ergonomia. Lanabesen deskribapena.
Kosmetikoen deskribapena.
Lanabesak, kosmetikoak eta lantokia prestatzea, prozesua gauzatzeko.
Bezeroari harrera egitea eta hura prestatzea. Ergonomia. Fitxa teknikoa prestatzea.
Higiene fasea.
Oinak eta azazkalak aztertzeko fasea.
Gainazaleko gogorguneak kentzeko fasea Azazkalak prestatzeko eta makillajea kentzeko fasea.
Azazkalak limatu eta forma emateko fasea. Kutikula egokitzeko fasea.
Masajearen fasea: maniobrak azaldu eta egitea.
Oinetako masajearen efektuak: indikazioak eta kontraindikazioak. Azazkalak leuntzeko eta
makillatzeko urratsa: arrunta, makillaje frantsesa, fantasia.
Oinak eta azazkalak zaintzeko jarraibide orokorrak.
Pedikura-prozesuen kalitatea definitzen duten parametroak. Oin diabetikoaren zaintza bereziak.
Aplikatu behar diren segurtasun- eta ingurumen-neurriak.
5.- Manikurako eta pedikurako berariazko tratamenduak egitea
Manikurako eta pedikurako tekniketan erabilitako aparatologia: eskuilak. Erradiazio infragorriak.
Parafina-berogailuak. Dutxak eta ihinztatzeak.
Manikurako eta pedikurako tekniketan aparatologia erabiltzea.
Erabilera-prozeduren eta higiene- eta osasun-neurrien araberako kosmetikoak hautatzea eta
erabiltzea.
Tratamenduak aplikatzean berariazko prozedurak egitea.
Aparatuak, lanabesak eta kosmetikoak mantentzeko eta zaintzeko teknikak aplikatzea.
6.- Azazkalak apaintzea
Eskuak eta oinak prestatzea.
Azazkaletako esmalteak sailkatzea.
Apainketa eta makillajeko produktuak ehunduren eta aplikazio-tekniken arabera.
Azazkaletako makillajeak grafikoki diseinatzea.
Esmaltearekin makillatzea: mistoa, pintzelarekin, aerografoarekin eta puntzoiarekin.
Produktu akrilikoekin makillatzea.
Fantasiazko teknikak. goi-erliebea, puntzoi bidezko behe-erliebea, itsastea.
Azazkaletako makillajeak aplikatzea: frantsesa, ilargierdia, puntak, diagonala, loreak, marmolazoa
eta fantasia.
Gizonen azazkala edertzeko berariazko teknikak.
Azazkalak leundu eta makillatzeko teknikak: faseak.
Azazkalen esmaltaketa: Ehunduraren arabera. Azazkalen formaren eta luzeraren arabera.
Bestelakoak.
Azazkaletako fantasiako makillajerako diseinua.
Azazkalen makillaje zuzentzailea: desproportzioak zuzentzea.
Lanbide-modulua: Depilazio mekanikoa eta alferrikako ilea koloregabetzea
Kodea: 3062
Kurtsoa: 2
Iraupena: 120 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Ilearen eta tratatu beharreko eremuaren ezaugarriak behatzen ditu, eta erabil daitezkeen
teknikekin lotzen.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Ilearen morfologia deskribatu du.
b) Ilearen zikloaren faseak identifikatu ditu.
c) Ilearen hazkuntzan eragina duten faktoreak lotu ditu bezeroaren ilearen ezaugarriekin.
d) Ilearen depilazio mekanikoaren eta koloregabetzearen ondorioak deskribatu ditu.
e) Ilearen eta depilatuko den eremuaren ezaugarriak erlazionatu ditu, teknikarik egokiena
hautatzeko.
f) Koloregabetzearen eta depilazio mekanikoaren teknika hautatzea baldintzatzen duten
arrazoiak justifikatu ditu.
g) Zerbitzuaren fitxa teknikoa bete du, datu pertsonalekin eta baita depilatu edo koloregabetu
beharreko eremua aztertu ondotik jasotako datuekin ere.
h) Galderak egin ditu, zerbitzuak bete behar dituen eskaerak eta beharrak atzematen laguntzen
dutenak.
i) Depilatzeko produktuen onurak eta eragozpenak deskribatu ditu, haien aplikazio tenperatura
kontuan hartuz.
j) Koloregabetzeko eta depilatzeko teknika egoki erabiltzeko arreta-neurriak eta
kontraindikazioak definitu ditu, ilearen ezaugarrien arabera.
k) Bezeroa beste profesional batzuengana bidaltzeko irizpideak azaldu ditu.
2.- Depilatzeko eta koloregabetzeko ekipamenduak, lanabesak eta produktuak prestatzen ditu,
eta haien ezaugarriak eta aplikazioak ezagutzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiala eta aparatuak garbitzeko prozedura deskribatu du.
b) Ekipamenduak, lanabesak eta produktuak prestatu ditu, higiene eta desinfekzio teknika
beharrezkoak aplikatuta.
c) Behar diren lanabesak identifikatu ditu eta behar bezala ordenatu.
d) Ilea koloregabetzeko produktuak prestatzeko metodoa eta arreta-neurriak zuzen azaldu ditu.
e) Aparatuak berrikusi ditu eta termostatoak eta sarerako konexioak ongi daudela egiaztatu du.
f) Argizari beroarekin eta epelarekin depilatzeko aparatuak hautatu eta prestatu ditu, egoki
erabiltzeko eta mantentzeko moduan.
g) Argizari mota bakoitzaren ezaugarriak identifikatu ditu.
h) Argizari bakoitzaren erabilera egokia eta aplikatzeko teknika deskribatu ditu.
i) Aparatu elektrikoekin egindako jarduerek dakartzaten arriskuak ezagutzen ditu.
j) Lan-arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren arauak aplikatu ditu.
k) Aparatu elektrikoak erabiltzerakoan, segurtasunari buruzko arauak aplikatu ditu.
3.- Ilea mekanikoki depilatzen du, hautatutako teknika lotuz azken emaitzarekin.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ilea bildu du, bitxiak kendu eta lanerako ezarritako arropa eta oinetakoak erabili, eta ondotik
eskuak higienizatu ditu.
b) Bezeroa prestatu du dagokion zerbitzua emateko, haren segurtasuna bermatuz.
c) Depilazio mekanikoaren prozesu batzuetarako eta besteetarako beharrezkoak diren lanabes
eta materialak prestatu ditu: espatulak, paper-zerrendak, eskularruak, besteak beste.
d) Hautatutako depilazio mekanikoa egiteko beharrezkoak diren kosmetikoak, materialak eta
aparatuak behar bezala erlazionatu ditu.
e) Tratatu beharreko eremua garbitu eta desinfektatu du.
f) Depilazio-prozesuetan, aparatuak prestatu eta berrikusi ditu, baita argizari beroa eta epela
aplikatzeko moduan dagoen ere.
g) Argizari-zerrendak ilea hazten den noranzkoan aplikatu ditu, lodiera egokiarekin eta kontrako
noranzkoan kendu ditu.
h) Gelditzen diren ileak pintzekin kendu ditu eta argizari hondarrak, berriz, horretarako kosmetiko
egokiak erabiliz.
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i) Masaje maniobra lasaigarri eta aringarriak egin ditu, depilazio mekanikoko prozesuen ondotik
ematen diren kosmetikoak aplikatzeko.
j) Prozesua ezarritako denboran gauzatu du.
k) Aparatuak garbitu ditu berariazko produktuekin, fabrikatzaileak adierazitako segurtasunneurriak errespetatuz.
l) Segurtasun- eta ingurumen-arloko neurriak aplikatu ditu.
m) Hondakinak ezabatu ditu, indarrean dagoen araudiaren arabera.
n) Bezeroaren gogobetetze-maila jakiteko galderak egin ditu.
4.- Ilea koloregabetzen du, eta produktuek ilearen eta azalaren gain duten eragina ezagutzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsona behar bezala babestu du.
b) Bezero bakoitzarekin soilik erabiliko den materiala behar bezala hautatu eta prestatu du.
c) Aurpegiko ilea eta gorputzekoa koloregabetzeko teknika erabiltzeko behar diren kosmetiko eta
materialak egoki erlazionatu ditu.
d) Koloregabetzeko produktua behar besteko arretarekin prestatu du.
e) Tratatu beharreko eremua garbitu eta desinfektatu du.
f) Minberatasun-proba egin du koloregabetzeko produktuarekin.
g) Produktua trebetasunez aplikatu du, lodiera egokiarekin eta tantaka ibili gabe.
h) Esposizio-denbora zaindu du eta hondarrak behar bezala kendu ditu, larruazalean alteraziorik
eragin gabe.
i) Ondorengo zainketak egin ditu, emultsio epikutaneoa lehengoratzeko.
j) Aparatuak garbitu ditu berariazko produktuekin, fabrikatzaileak adierazitako segurtasunneurriak errespetatuz.
k) Segurtasun- eta ingurumen-arloko neurriak aplikatu ditu.
l) Zerbitzuaren emaitzari dagokionez zein jasotako arreta pertsonalari dagokionez, bezeroen
gogobetetze-maila jakiteko aukera emango duten ereduko galderak egin ditu.
B) Edukiak:
1.- Ilearen ezaugarrien behaketa
Ezaugarriak. Ilearen morfologia. Ilearen fisiologia, ilearen zikloa.
Ilearen hazkuntzan eragiten duten faktoreak: genetikoak, hormonak, tokiaren eta
metabolismoaren araberakoak.
Hipertrikosia eta hirtsutismoa.
Depilazioaren eta epilazioaren arteko diferentziak.
Aldi baterako depilazio teknikak: kimikoak eta fisikoak. Abultsioaren, ebakiduraren, konbustioaren
eta abrasioaren arteko diferentziak.
Koloregabetzea: definizioa, alderdi orokorrak, produktuen jardute-mekanismoa, prestatzeko eta
aplikatzeko teknika, esposizio-denbora. Indikazioak eta kontraindikazioak.
Depilazioarekin eta koloregabetzearekin lotutako larruazaleko lesioak. Argizari beroak, argizari
epelak, argizari hotzak: osaera, indikazioak, kontraindikazioak, eta abantailak eta desabantailak.
Depilazio teknika hautatzeko irizpideak.
Erabiltzeko prozedura, segurtasun- eta higiene-arauak, argizari beroarekin, hotzarekin eta
epelarekin depilatzeko prozesuetan.
2.- Tresneria prestatzea:
Erabilitako lanabesen eta aparatuen oinarrizko ezaugarriak. Larruazala depilaziorako prestatzeko
erabiltzen diren kosmetikoak.
Depilazio-prozesuaren azken fasean erabiltzen diren kosmetikoak. Koloregabetze-prozesuan
erabiltzen diren kosmetikoak. Ilearen hazkuntza atzeratzen duten kosmetikoak.
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Forma kosmetikoak eta aplikatzeko moduak.
Kosmetikoen kontserbazio- eta mantentze-lan egokienak.
Motak, erabilera teknikak eta lanabes bakoitza hautatzeko irizpideak. Lanabes eta gailuen
erabilera egokia. Istripu arruntak.
Lanabes eta gailuen higiene- eta desinfekzio-prozedurak.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren neurriak.
3.- Depilazio mekanikoa
Bekainak aztertzeko eta pintzekin depilatzeko teknikak. Argizariarekin depilatzeko teknika,
gorputz atalaren arabera. Aurpegiko depilazio teknika, argizariarekin.
Maniobra lasaigarriak eta aringarriak. Hanketako masaje-teknika gauzatzea. Besoetako masajeteknika gauzatzea.
Depilazio mekanikoko zerbitzuaren faseak aztertzea. Bezeroari harrera egitea eta hura
prestatzea. Ergonomia. Fitxa teknikoa prestatzea.
Depilatu beharreko zona aztertzeko eta prestatzeko fasea. Argizari mota egokia prestatzeko
fasea.
Bezeroaren jarrerak egokitzeko fasea, gorputzaren atal batzuk eta besteak depilatzeko.
Hautatutako argizaria zerrenda egokietan aplikatzeko fasea, ilearen noranzkoa zainduz.
Argizaria ilearen kontrako noranzkoan kentzeko fasea. Pintzekin errepasatzeko fasea,
beharrezkoa bada. Masaje lasaigarri eta aringarriaren fasea. Amaierako kosmetikoak aplikatzeko
fasea.
Depilatutako zonak zaintzeko jarraibide orokorrak. Aplikatu behar diren segurtasun- eta
ingurumen-neurriak. Depilazio mekanikoko prozesuen kalitatea definitzen duten parametroak.
4.- Ilea koloregabetzea
Bezeroari harrera egitea eta hura prestatzea. Ergonomia. Fitxa teknikoa prestatzea.
Prozeduraren faseak: zonaren higiene-fasea. Koloregabetuko den eremua aztertzeko urratsa,
balizko kontraindikazioak atzemateko. Minberatasun-probaren fasea. Koloregabetzeko produktua
prestatzeko fasea. Nahasketa aplikatzeko fasea, kontuan hartuta norbera eta bezeroa babesteko
neurriak, kontrako erreakzioak eragiteko arriskua gutxitze aldera. Masaje lasaigarri eta aringarriaren
fasea, kosmetiko egokiak aplikatuz.
Koloregabetzeko prozesuaren ostean larruazala zaintzeko jarraibide orokorrak.
Aplikatu behar diren segurtasun- eta ingurumen-neurriak.
Ilea koloregabetzeko prozesuen kalitatea definitzen duten parametroak.
Lanbide-modulua: Makillajea
Kodea: 3063
Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Makillajeko lanabesak eta produktuak prestatzen ditu, eta haien ezaugarriak eta aplikazioak
ezagutzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Makillajeko tekniketan erabiltzen diren materialen higiene, desinfekzio eta esterilizazio
prozesuak definitu eta egin ditu.
b) Lanabes eta produktuen higiene txarraren ondorioz izan daitezkeen larruazaleko eta begietako
alteraziorik ohikoenak deskribatu ditu.
c) Lan mota bakoitzerako lanabes egokienak identifikatu ditu.
d) Makillajeko teknikan, pintzel bakoitzaren erabilera egokia deskribatu du.

2016/3546 (1178/747)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

e) Lanabesak, materialak eta produktuak prestatu ditu, segurtasun eta higiene aldetik behar diren
teknikak aplikatuz.
f) Makillaje sozialaren eta aurpegiko fantasiaren teknikak aplikatzeko beharrezko lanabesak eta
produktuak identifikatu ditu.
g) Produktu batzuen eta besteen erabilera egokiak eta ohikoenak adierazi ditu.
h) Produktu batzuen eta besteen etiketak ezagutu ditu, eta haien konposizioa ezagutu du.
i) Lan-arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren arauak aplikatu ditu.
2.- Bezeroaren larruazala prestatzen du, higiene- eta babes-teknikak aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bezeroa prestatu du dagokion zerbitzua emateko, haren segurtasuna bermatuz.
b) Aurpegiko azaleko higienea egiterakoan bezeroak eta profesionalak izan behar duten jarrera
ergonomikoa deskribatu du.
c) Ereduko galderak egin ditu, zerbitzuak bete behar dituen eskaerak eta beharrak atzematen
laguntzen dutenak.
d) Larruazalaren ezaugarriak lotu ditu kosmetikoen erabilera egokienarekin.
e) Higienerako kosmetikoen hautaketa baldintzatzen duten arrazoiak baloratu ditu, egin
beharreko makillaje tekniken arabera.
f) Higieneko kosmetikoak aplikatu ditu, norabide zuzenak deskribatuz, aurpegiko zonaren
arabera: begiak, ezpainak, lepoa, paparra.
g) Kosmetiko garbitzailearen hondarrak erabat kendu ditu eta tonikoa aplikatu du, eremu
orbikularra saihestuz.
h) Kosmetiko esfoliatzaileren bat aplikatzea beharrezkoa den baloratu du eta, baiezkoan, egoki
aplikatu eta kendu du.
i) Aurpegi-maskararen aplikazioa baloratu du eta norabide egokiekin aplikatu, esposizio-denbora
errespetatuz eta erabat kenduz.
j) Kosmetiko hidratatzailea edo tentsorea aplikatu du, fabrikatzailearen arauei jarraituz.
k) Zerbitzuaren fitxa teknikoa bete du, datu pertsonalekin eta aplikatutako kosmetikoen datuekin,
baita egindako iradokizunekin ere.
l) Eskatzen diren segurtasun-neurriak aplikatu ditu.
3.- Makillaje sozialaren teknikak aplikatzen ditu, makillaje mota bezeroaren beharrekin
erlazionatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bezero bakoitzarekin erabiliko den materiala eta kosmetikoak egoki hautatu eta prestatu ditu,
kontuan hartuz larruazal mota, haren tonua, begien kolorea eta arropa mota.
b) Eskatutako makillaje soziala egiterakoan bezeroak eta profesionalak izan behar duten jarrera
ergonomikoa deskribatu du.
c) Bezeroaren aurpegia aztertu du eta galderak egin dizkio, haren estilo pertsonala eta izan
ditzakeen kontaktu bidezko alergiak ezagutzeko.
d) Bekainak depilatu ditu eta haien forma zuzendu du, betiere aurpegiaren konfigurazioarekin bat
eta beharrezko higiene neurriak aplikatuz.
e) Makillaje sozialak egiterakoan aplikatu behar diren segurtasun- eta higiene-arauak deskribatu
ditu.
f) Egoki zehaztu ditu erabili beharreko koloreen harmonia eta “visagismo” teknikak.
g) Egoki aplikatu ditu zuzenketa argiak, larruazalaren araberako makillaje-hondoa eta
produktuaren testurak eskatzen duen berariazko teknika.
h) Behar diren zuzenketa ilunak egin ditu, kontuan hartuta bezeroaren obaloari egokitutako
“visagismo” teknikak eta egin beharreko makillaje sozial mota.
i) Begi, ezpain, bekain, betile eta masailak apaintzeko kosmetikoak aplikatu ditu trebetasunez
eta “visagismo” teknika egokiak erabiliz.
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j) Makillatzailearen lanbide-jarduerari lotutako erantzukizuna baloratu du, bere jarduera eremu
sentiberetan garatu behar duenean, adibidez begietan eta ezpainetan.
k) Behar diren arreta-neurriak hartu ditu, lentillak edo makillajearen teknika aplikatzerakoan
arriskutsuak gerta daitezkeen protesiak kenduz.
l) Eskatzen diren segurtasun-neurriak aplikatu ditu.
4.- Aurpegiko fantasiazko oinarrizko makillajeak egiten ditu, eta haien harmonia estetikoa eta
kromatikoa zehazten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Fantasiazko makillajeetan erabilitako material eta kosmetikoak egoki hautatu eta prestatu ditu.
b) Fantasiazko makillajeak egiterakoan aplikatu behar diren segurtasun- eta higiene-arauak
kontuan hartu ditu.
c) Hautatutako aurpegiko fantasiazko makillajea egiteko bezeroak eta profesionalak izan behar
duten jarrera ergonomikoa deskribatu du.
d) Ereduko galderak egin ditu, zerbitzuak bete behar dituen eskaerak eta beharrak atzematen
laguntzen dutenak.
e) Gauzatuko den fantasiari buruzko aldez aurretiko bozetoa egin du, hura errazago egiteko.
f) Emaitza ona lortzea ahalbidetuko duen harmonia estetiko eta kromatikoa egoki zehaztu du.
g) Larruazalean marrazkia egiten hasi da arkatz zuriarekin, zuzenketak egin ahal izateko, ez bada
diseinua ongi egokitu okupatu behar duen espaziora.
h) Kontuan hartu du kolore bakoitzerako pintzel bat erabili beharra, garbitasuna lortzeko, bai
makillajea egiterakoan, bai amaitutakoan.
i) Substantzia finkatzaile bat aplikatu du, makillajea denbora luzeagoan bere horretan
mantentzeko.
j) Egindako makillajeen prozesuko urratsak eta emaitza identifikatu ditu, eta behar diren neurriak
aplikatu, izan daitezkeen desbideratzeak zuzentzeko.
k) Prozesua ezarritako denboran gauzatu du.
l) Lanabesak garbitu ditu berariazko produktuekin, fabrikatzaileak adierazitako segurtasunneurriak errespetatuz, eta egoki gorde ditu hurrengoan erabiltzeko.
m) Segurtasun- eta ingurumen-arloko neurriak aplikatu ditu.
n) Bezeroaren gogobetetze-maila jakiteko galderak egin ditu.
B) Edukiak:
1.- Makillajeko lanabesak eta produktuak prestatzea
Makillaje profesionalean erabiltzen diren lanabes eta tresnen zerrenda eta ezaugarri nagusiak.
Larruazala makillajerako prestatzeko erabiltzen diren kosmetikoak.
Makillaje-prozesuan erabiltzen diren kosmetiko apaingarriak. Makillaje-prozesuaren azken fasean
erabiltzen diren kosmetikoak. Forma kosmetikoak eta aplikatzeko moduak.
Kosmetikoak segurtasun eta higiene aldetik egoki gordetzeko eta mantentzeko metodoa.
Motak, aplikatzeko teknika eta kosmetiko bakoitza hautatzeko irizpideak. Lanabesen erabilera
egokia. Istripu arruntak. Lanabesen higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-prozedurak. Lan- eta
ingurumen-arriskuen prebentzioko neurriak.
2.- Larruazalaren prestaketa
Larruazal motak.
Begietako, ezpainetako eta aurpegiko makillajea kentzeko prozesua.
“Peeling”ak: motak eta aplikatzeko era. Aurpegi-maskarak: motak eta aplikatzeko era.
Makillatu baino lehen eta geroago aplikatu beharreko kosmetikoak: kosmetiko hidratatzaileak,
motak eta aplikatzeko modua. Kosmetiko tentsoreak: motak eta aplikatzeko era. Makillajea finkatzeko
kosmetikoak: motak eta aplikatzeko era. Aplikatu beharreko segurtasun-neurriak.
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3.- Makillaje sozialaren teknikak aplikatzea
Kolorea, argia eta pigmentu kolorea. Kolorearen pertzepzioan eragina duten faktoreak. Pigmentu
koloreen sailkapena eta ezaugarriak. Argi mota batzuk eta besteak eta argi mota bakoitzak kolore
bakoitzaren gainean duen eragina aztertzea.
Kolorearen aplikazioak makillajean: larruazalaren tonuaren zuzenketa, aurpegiaren zuzenketa
optikoa. Kolore beroak eta hotzak: harmonia eta kontrastea. Harmonien taulak. Kolorea eta makillajea
harmonizatzeko zuzentarauak.
Harmonia irudi pertsonalean: adina, nortasuna, inguruabarrak, janzkera.
Bozetoak egitea. Marrazketa azkarreko teknikak.
“Visagismo” teknikak:
- Aurpegiaren morfologia eta geometria.
- Obaloen sailkapena. Zuzentzeko teknikak.
- Kopeta, sudur eta kokots moten azterketa. Zuzentzeko teknikak.
- Begi eta ezpain moten azterketa. Zuzentzeko teknikak.
- Bekainen azterketa, obaloa kontuan hartuta. Bekainen azterketa, begiak kontuan hartuta.
- Bekainen azterketa, sudurra kontuan hartuta. Bekainen kolorearen azterketa, ilearen kolorea
kontuan hartuta. Bekainen makillajea.
- Bekainen zuzenketa, “visagismo” tekniken arabera.
Makillajeko berariazko teknikak: oinarri zuzentzaileak aplikatzeko teknika. Aplikazio
zuzentzailearen teknika: argiak eta ilunak. Makillaje-hondoa aplikatzeko teknika. Begien makillajea
aplikatzeko teknika. Ezpainen makillajea aplikatzeko teknika. Masailetako gorria eta aurpegiko hautsa
aplikatzeko teknika.
Apainketako produktu kosmetikoak aplikatzeko metodoak. Astintze-teknika. Delineatzea.
Profilatzea. Lausotzea. Lerratzea.
Prozesuaren faseak:
Bezeroari harrera egitea eta hura prestatzea. Ergonomia.
- Fitxa teknikoa prestatzea. Aurpegia aztertu eta prestatzeko fasea.
- Beharrezko materiala eta apainketako kosmetikoak prestatzeko fasea.
- Beharrezkoa izanez gero bekainak zuzentzeko fasea.
- Beharrezkoa izanez gero larruazalaren tonua zuzentzeko oinarria aplikatzeko fasea.
- Makillaje-hondoa aplikatzeko fasea.
- Zuzenketa argi eta ilunen fasea, “visagismo” tekniken arabera.
- Begi, betile eta bekainen makillajea aplikatzeko fasea.
- Ezpainen makillajea aplikatzeko fasea.
- Masailen makillajea aplikatzeko fasea.
- Makillajea finkatzeko amaierako kosmetikoak aplikatzeko fasea.
- Makillajearen iraupen luzeagoa lortzeko jarraibide orokorrak.
- Aplikatu beharreko segurtasun-neurriak.
4.- Oinarrizko fantasiazko makillajea egitea
Bezeroari harrera egitea eta hura prestatzea. Ergonomia. Fitxa teknikoa prestatzea.
Prozeduraren faseak: Aurpegia aztertu eta prestatzeko fasea. Beharrezko materiala eta
apainketako kosmetikoak prestatzeko fasea. Fantasiazko makillajearen lerro nagusiak egiteko fasea.
Zonaren kokapena. Kolorea aplikatzeko fasea. Fantasiazko makillajea finkatzeko fasea.
Makillajearen iraupen luzeagoa lortzeko jarraibide orokorrak. Aplikatu beharreko segurtasunneurriak.
Lanbide-modulua: Ilea garbitzea eta ilearen forma aldatzea
Kodea: 3064
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
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1.- Buruko larruazalaren eta ilearen egoera aztertzen du, eta alterazio nagusiak ezagutzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Larruazalaren egitura deskribatu du.
b) Ilearen egitura eta ile motak azaldu ditu.
c) Buruko larruazal mota eta haren egoera zehaztu ditu.
d) Ilean eta buruko larruazalean izaten diren arazorik ohikoenak deskribatu ditu.
e) Bezeroa egoki kokatu du, kontuan harturik prozesurako jarrera ergonomikorik onenak.
f) Ilearen eta buruko larruazalaren behaketa egiteko jarraibide nagusiak identifikatu ditu.
g) Ilearen eta buruko larruazalaren oinarrizko azterketa egin du, eta haren emaitzaren berri eman
du, diskrezioz, hala behar denean, baita kosmetiko egokiak hautatu ere.
h) Ilearen eta buruko larruazalaren zikintasunaren osagaiak identifikatu ditu.
i) Azterketa prozesua egin du, behar den diskrezioarekin, eta konfidentzialtasuna errespetaturik.
2.- Garbitzeko eta formaz aldatzeko ekipamendu eta lanabesak prestatzen ditu, eta haien
ezaugarriak eta aplikazioak ezagutzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ilea garbitzeko prozesuan behar diren ekipamendu eta tresna osagarriak deskribatu ditu.
b) Lan-eremua behar bezalako higienearekin prestatu du, ilea garbitzeko zerbitzua egiteko.
c) Forma aldatzeko muntaketa gauzatzeko behar diren lanabes eta tresna osagarriak sailkatu
ditu, ile motaren eta egin nahi duen orrazkeraren arabera.
d) Forma aldaketa aldi baterako nahiz iraunkor desberdinak egiteko molde eta lanabes motak
identifikatu ditu.
e) Erabili beharreko molde motari loturiko zailtasun-maila zehaztu du eta muntaketa gauzatzeko
denbora zenbatetsi du.
f) Ilearen forma aldatzeko tekniketan bero iturri gisa erabiltzen diren aparatuak sailkatu ditu, eta
haiek erabiltzeko eta higienizatzeko moduak adierazi.
g) Lanabes eta tresna osagarrietan gerta daitezkeen hondamenak bereizi ditu, azken emaitzan
akatsak eragin ditzaketen neurrian.
h) Gailuek izan ditzaketen arazoak hauteman ditu, bai bezeroari bai profesionalari arriskua eragin
diezaioketenak.
i) Segurtasuna erakutsi du egin behar den prozesu teknikorako egokienak diren lanabesak
hautatzean.
j) Lan-arriskuen prebentzioari buruz eskatzen diren neurriak aplikatu ditu.
3.- Ilea garbitzen eta egokitzen du, haren ezaugarrien arabera jokatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Xanpu baten eta ile-egokitzaile baten osaera eta jarduteko mekanismoa modu oinarrizkoan
deskribatu ditu.
b) Ilea garbitu eta egokitzean ile mota kontuan harturik erabili beharreko kosmetikoak hautatu
ditu.
c) Bezeroa behar bezala kokatu eta prestatu du, ilea garbitzeko zerbitzua egiteko.
d) Bezeroak eta profesionalak behar duten jarrera ergonomikoa hartu dute, ilea garbitzeko
teknikak aplikatzeko.
e) Xanpua ezarri baino lehen ilea eta buruko larruazala bustirik gelditzen direla egiaztatu du.
f) Produktuak behar bezalako intentsitatez eta erritmoz ezartzeko eragiketak egin ditu.
g) Aplikatutako kosmetikoak kendu direla egiaztatu du.
h) Erabilitako produktu kosmetikoak jaso ditu, bezeroaren fitxan nahiz zerbitzuarenean.
i) Norbera babesteko ekipoak erabili ditu.
j) Ilea garbitzeko prozesua ilearen aldaketa aldi baterako nahiz iraunkorretara egokitu du.
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ditu.

k) Zerbitzuan akatsak sorrarazten dituzten arrazoiak eta haiek zuzentzeko neurriak hauteman
l) Segurtasun-arloko zehaztapenak aplikatu ditu.

4.- Ilearen forma aldi baterako aldatzen du, aldi baterako aldaketarako teknikak azken emaitzaren
arabera erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldi baterako aldatzeko prozesuan ilean sorrarazten diren aldaketak identifikatu ditu.
b) Ilearen forma aldi baterako aldatzean esku hartzen duten prozedura fisikoen zerrenda egin du.
c) Orrazkera errazten eta mantentzen duten kosmetikoak, haien oinarrizko osaera eta jarduteko
modua deskribatu ditu.
d) Bezeroa egoki kokatu eta prestatu du, ilea aldi baterako aldatzeko zerbitzua egiteko.
e) Forma aldatzeko erabili beharreko teknika hautatu du, egin beharreko orrazkera motaren eta
ilearen luzeraren arabera, baita hura gauzatzeko behar diren ekipamenduak ere.
f) Forma aldaketa egiteko behar den molde edo tresna osagarri mota eta tamaina hautatu ditu.
g) Markatua egin aurretik, kosmetiko finkatzailea hautatu eta ezarri du.
h) Tresna osagarriak eta moldeak lortu nahi den emaitzaren arabera jarri ditu, ile-zurtoina ezin
hobeto egokituz eta norabide zuzenei segituz, ilearen luzeraren eta orrazkeraren estiloaren arabera.
i) Lehortzeko prozesuan behar den esposizio-denbora kontrolatu du.
j) Ile-lehorgailuaren tenperatura eta distantzia ile motara eta hezetasun-mailara egokitu ditu.
k) Zerbitzuan akatsak sorrarazten dituzten arrazoiak eta haiek zuzentzeko neurriak hauteman
ditu.
5.- Ilearen forma modu iraunkorrean aldatzen du, aldaketa iraunkorrerako teknikak azken
emaitzaren arabera erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Forma aldaketa iraunkor batean gertatzen diren faseak deskribatu ditu, baita horrekin batera
doazen aldaketak ere.
b) Fase bakoitzean erabiltzen diren kosmetikoak identifikatu ditu, eta orobat ile motarekin duten
zerikusia eta erabiltzeko modua.
c) Profesionalak bere burua babestu du neurri egokiekin, bezalako segurtasun- eta higienebaldintzetan lan egiteko.
d) Bezeroa prestatu du eta larruazala babesteko produktuak aplikatu dizkio.
e) Egin nahi duen aldaketa iraunkorrerako molde mota eta tamaina egokiena hautatu ditu, eta
behar den norabidean jarri ditu, behar bezala eta trebetasunez.
f) Hautatutako kosmetikoak aplikatu ditu, prozesua eta esposizio-denbora kontrolaturik.
g) Bezeroaren fitxan erabilitako produktu kosmetikoak jaso ditu, eta zerbitzuaren fitxan, berriz,
erabilitako teknika.
h) Lan-eremua behar bezalako txukuntasunez eta garbitasunez eduki du.
i) Prozesua amaitu ostean, material guztia bildu eta biltegiratu du
j) Ilearen forma aldaketaren emaitza ebaluatu du, ohiko galderak eginez.
k) Zerbitzuan akatsak sorrarazten dituzten arrazoiak eta haiek zuzentzeko neurriak hauteman
ditu.
B) Edukiak:
1.- Ilearen eta buruko larruazalaren behaketa:
Larruazala.
Buruko ile-larrua.
Ilea: eginkizuna, kontzeptua, ezaugarriak eta sailkapena.
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Ilea: egitura, ezaugarriak eta sailkapena.
Buruko larruazalaren eta ilearen ohiko alterazioak.
Ilearen zikintasuna.
Ilea eta buruko larruazala behatzeko teknikak.
2.- Garbitzeko eta forma aldatzeko ekipamendu eta lanabesen prestaketa
Ilea garbitzeko eta laneko eremua prestatzeko prozesuan behar diren ekipamenduak
deskribatzea.
Aldi baterako aldaketetan nahiz aldaketa iraunkorretan erabiltzen diren lanabes eta tresna
osagarrien sailkapena.
Aldi baterako aldaketa batean egin beharreko teknika eta orrazkeraren arabera erabili beharreko
lanabes eta osagarriak hautatzeko irizpideak.
Ilea lehortzeko erabiltzen diren ekipamenduen deskribapena: erabiltzeko modua, higienea eta
erabiltzeko aurreneurriak.
Aldaketa iraunkor batean egin beharreko prozesuaren arabera erabili beharreko lanabes eta
osagarriak hautatzeko irizpideak: ilea kizkurtzea edo kizkurrak desegitea.
Aldi baterako aldaketetarako nahiz aldaketa iraunkorretarako erabiltzen diren lanabes eta tresna
osagarriak garbitzeko eta desinfektatzeko neurriak.
Aplikatu beharreko segurtasun-neurriak.
3.- Ilea garbitzea eta egokitzea
Ilearen eta buruko larruazalaren higienerako kosmetikoak: xanpuak (kontzeptua, osaera, ekintzamekanismoa eta motak).
Ilea egokitzeko kosmetikoak: egokitzaileak (kontzeptua, osaera, ekintza-mekanismoa eta motak).
Xanpu bat eta egokitzaile bat hautatzeko irizpideak.
Bezeroa eta profesionala prestatzeko eta babesteko arauak, ilea garbitzeko eta egokitzeko
prozesua egiteko.
Bezeroarentzako eta profesionalarentzako jarrera anatomiko egokiak, ilea garbitzeko eta
egokitzeko teknikak aplikatzean.
Ilea garbitzeko teknikak, ilearen forma aldatzeko prozesuetan: faseak, aplikazioa eta baliabide
teknikoak.
Ilea egokitzeko teknikak: faseak eta aplikazioa.
Ilearen higienerako eta egokitzapenerako tekniken egikaritze praktikoa.
Ilearen higiene- eta egokitzapen-prozesuetan kalitatea definitzen duten parametroak.
Ilearen higiene- eta egokitzapen-prozesuetan akatsak sorrarazten dituzten arrazoiak, eta
detektatutako akatsak zuzentzeko neurriak.
Aplikatu beharreko segurtasun-neurriak.
4.- Ilearen aldi baterako aldaketak
Ilearen formaren aldi baterako aldaketen funtsa.
Aldi baterako aldaketetan erabiltzen diren prozedura fisikoak.
Aldi baterako aldaketetan erabiltzen diren kosmetikoak: motak eta ekintza-mekanismoa. Behar
bezala kontserbatu, manipulatu eta aplikatzeko jarraibideak.
Profesionala eta bezeroa babesteko neurriak.
Aldi baterako aldaketen egikaritze teknikoa: markatzeak egitea erruloekin, eraztunekin, markatze
mistoak, eskuzko lehorgailua, beste batzuk.
Ilearen aldi baterako aldaketa-prozesuen kalitatea definitzen duten parametroak.
Ilearen aldi baterako aldaketa-prozesuetan akatsak sorrarazten dituzten arrazoiak, eta
detektatutako akatsak zuzentzeko neurriak.
5.- Ilearen aldaketa iraunkorrak
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Ilearen forma-aldaketa iraunkorren funtsa: faseak eta sortutako ondorioak.
Aldi baterako aldaketetan erabiltzen diren kosmetikoak: motak eta ekintza-mekanismoa. Behar
bezala kontserbatu, manipulatu eta aplikatzeko jarraibideak.
Profesionala eta bezeroa babesteko neurriak.
Aldaketa iraunkorren egikaritze teknikoa: murrizketa fasea, neutralizazio fasea eta ilea egokitzea.
Ilearen forma-aldaketa iraunkorreko prozesuen kalitatea definitzen duten parametroak.
Ilearen forma-aldaketa iraunkorreko prozesuetan akatsak sorrarazten dituzten arrazoiak, eta
detektatutako akatsak zuzentzeko neurriak.
Lanbide-modulua: Ilearen kolorea aldatzea
Kodea: 3065
Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Kolorez aldatzeko ekipamendu eta lanabesak prestatzen ditu, eta haien ezaugarriak eta
aplikazioak ezagutzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ilea kolorez aldatzeko prozesuetan erabiltzen diren instalazioak deskribatu ditu.
b) Ilea kolorez aldatzeko teknikak gauzatzeko ekipamendu, gailu, lanabes eta tresna osagarriak
identifikatu ditu.
c) Prozesuan erabiltzen diren ekipamendu eta gailuen erabilera eta haien inguruko mantentzelanak deskribatu ditu, higiene eta segurtasun-irizpideak kontuan hartuta.
d) Lanabesak eta tresna osagarriak prestatu ditu, higienerako eta desinfekziorako behar diren
teknikak aplikatuta.
b) Lan-eremua behar bezalako higienearekin prestatu du, ilea kolorez aldatzeko zerbitzua
egiteko.
f) Ile-apainketako ekipamendu pertsonalaren osaera identifikatu du, kolore aldaketaren egikaritze
teknikorako.
g) Lan-arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren arauak aplikatu ditu.
2.- Ilea koloregabetzen du, eta produktuek ilean duten eragina ezagutzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ilearen kolore naturala eta tonuen eskala aztertu ditu.
b) Ilea koloregabetzeko prozesua deskribatu du.
c) Koloregabetzeko kosmetikoek jarduteko duten modua zehaztu du.
d) Koloregabetzeko produktuak erabiltzeko arauak deskribatu ditu.
e) Profesionalak bere burua babestu du neurri egokiekin, bezalako segurtasun- eta higienebaldintzetan lan egiteko.
f) Bezeroa egoki kokatu, babestu eta prestatu du, eta larruazala babesteko behar diren
produktuak aplikatu dizkio.
g) Produktua prestatu du, teknikari arduradunaren jarraibideen arabera.
h) Produktua osorik nahiz zati batean aplikatu du ilearen gainean, segurtasun-arauak betez,
prozesua begiratuz eta esposizio-denbora kontrolatuz.
i) Ilea garbitzeko zerbitzua ilea koloregabetzeko prozesuari egokitu dio.
j) Bezeroaren fitxan erabilitako kosmetikoak eta prozesuaren gaineko oharrak jaso ditu, eta
zerbitzuaren fitxan, berriz, erabilitako teknika.
k) Koloregabetzeko prozesuaren emaitza ebaluatu du, ohiko galderak eginez.
l) Zerbitzuan akatsak sorrarazten dituzten arrazoiak eta haiek zuzentzeko neurriak hauteman
ditu.
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m) Segurtasun- eta ingurumen-arloko zehaztapenak aplikatu ditu.
3.- Ile guztia koloreztatzen du, hautatutako teknika azken emaitzaren arabera erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ilea koloreztatzeko produktuak sailkatu ditu, haien izaeraren arabera, emaitzaren iraupenaren
arabera, aplikazioaren arabera eta haien osaera orokorraren arabera.
b) Koloreztatzeko kosmetiko batzuek eta besteek jarduten duten modua, haien xedea eta ilearen
gain duten eragina identifikatu ditu.
c) Ilea kolorez aldatu aurreko eragiketa teknikoak identifikatu ditu.
d) Bezeroari informazioa eman dio eta tolerantzia proba egin du, eta gainera emaitzak zehaztu
ditu, kontuan hartuta kosmetikoa prestatzen duen laborategiak aholkatzen dituen parametroak.
e) Profesionalak bere burua babestu du neurri egokiekin, bezalako segurtasun- eta higienebaldintzetan lan egiteko.
f) Bezeroa egoki kokatu, babestu eta prestatu du, eta larruazala babesteko behar diren
produktuak aplikatu dizkio.
g) Koloreztatzeko produktuen nahasketa egokiak identifikatu ditu, fabrikatzaileen eta teknikari
arduradunaren jarraibideen arabera.
h) Produktua osorik nahiz zati batean aplikatu du ile-sustraietan eta, batez ere, ilearen gainean,
segurtasun-arauak betez, prozesua begiratuz eta esposizio-denbora kontrolatuz.
i) Ilea garbitzeko zerbitzua ilea koloreztatzeko prozesuari egokitu dio.
j) Modu ordenatuan, txukun, zehatz eta segurtasunez aritu da, prozedurak eta teknika egokiak
aplikatuz eta emaitzak behar bezala ebaluatuz.
k) Bezeroaren fitxan tolerantzia probari dagozkion datu guztiak jaso ditu, baita ezarritako
kosmetikoa eta prozesuaren gaineko oharrak ere.
l) Zerbitzua egitean akatsak sorraraz ditzaketen arrazoien zerrenda egin du, eta haiek
galarazteko neurriak proposatu.
m) Bezeroa gogobetetasunaren norainokoa aztertu du, hala zerbitzua egitean nola arreta
pertsonalean, eta akatsak zuzendu ditu.
n) Segurtasun- eta ingurumen-arloko zehaztapenak aplikatu ditu.
4.- Ilea zati batean koloreztatzen du, hautatutako teknika azken emaitzaren arabera erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ilea zati batean koloreztatzeko erabiltzen diren teknikak deskribatu ditu.
b) Erabili beharreko teknika hautatu du, lortu nahi den azken emaitzaren arabera.
c) Profesionalak bere burua babestu du neurri egokiekin, bezalako segurtasun- eta higienebaldintzetan lan egiteko.
d) Kosmetiko mota erabaki du, teknikari arduradunaren jarraibideen arabera.
e) Bezeroari informazioa eman dio eta tolerantzia proba egin du, eta gainera emaitzak zehaztu
ditu, kontuan hartuta kosmetikoa prestatzen duen laborategiak aholkatzen dituen parametroak.
f) Bezeroa egoki kokatu, babestu eta prestatu du, eta larruazala babesteko behar diren
produktuak aplikatu dizkio.
g) Zati batean koloreztatzeko produktua aplikatu du: orrazi bidezko ile-sortak, txanoa, aluminiozko
papera eta bestelako teknikak, prozesua zainduz eta esposizio-denbora kontrolatuz.
h) Ilea garbitzeko zerbitzua ilea zati batean koloreztatzeko prozesuari egokitu dio.
i) Bezeroaren fitxan erabilitako kosmetikoak eta prozesuaren gaineko oharrak jaso ditu, eta
zerbitzuaren fitxan, berriz, erabilitako teknika.
j) Modu ordenatuan, txukun, zehatz eta segurtasunez aritu da, prozedurak eta teknika egokiak
aplikatuz eta emaitzak eta prozesuaren kalitatea behar bezala ebaluatuz.
k) Zerbitzua egitean akatsak sorraraz ditzaketen arrazoien zerrenda egin du, eta haiek
galarazteko neurriak proposatu.
l) Bezeroa gogobetetasunaren norainokoa aztertu du, hala zerbitzua egitean nola arreta
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pertsonalean, eta akatsak zuzendu ditu.
m) Segurtasun- eta ingurumen-arloko zehaztapenak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Ilea kolorez aldatzeko ekipamendu eta lanabesen prestaketa
Ilea kolorez aldatzeko prozesuetarako behar diren instalazioak.
Erabiltzen diren ekipamendu eta aparatuen deskribapena: erabiltzeko modua, higienea,
mantentze lanak eta aurreneurriak.
Ilearen kolore aldaketetan erabiltzen diren lanabes eta tresna osagarrien sailkapena.
Erabili beharreko bitarteko teknikoak, lanabesak eta osagarriak hautatzeko irizpideak, ilearen
kolorea nola aldatuko den kontuan hartuta
Lan-eremuaren prestakuntza.
Lanabesen eta osagarrien garbitasunerako eta desinfekziorako neurriak.
Ile-apainketako ekipamendu pertsonala, ilea kolorez aldatzeko.
Lan-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren neurriak.
2.- Ilea koloregabetzea
Ilearen kolore naturala: melanina motak.
Tonua eta tonuen eskala.
Ilea koloregabetzea.
Ilea koloregabetzeko kosmetikoak: osaera, jarduteko mekanismoa, forma kosmetikoak, aplikazioa
eta aurreneurriak.
Bezeroa eta profesionala egoki kokatzeko eta babesteko neurriak.
Koloregabetzeko produktuak aplikatzeko teknikak.
Ilea garbitzeko eta egokitzeko teknikak, ilea koloregabetzeari egokituak.
Koloregabetzeko tekniken egikaritze praktikoa.
Aplikatu behar diren segurtasun- eta ingurumen-neurriak.
3.- Ilea osorik koloregabetzea
Ilea koloratzea.
Ilea koloreztatzeko kosmetiko espezifikoak: osaeraren araberako eta emaitzaren iraupenaren
araberako sailkapena.
Aldi baterako kosmetiko kolore-emaileen, erdi-iraunkorren eta iraunkorren ekintza-mekanismoa;
forma kosmetikoak, aplikatzeko modua eta arretak.
Ilea koloreztatu baino lehenagoko eragiketa teknikoak.
Koloreztatzeko kosmetikoen tolerantzia-proba: eskakizunak, egikaritzeko jarraibideak eta
emaitzen behaketa.
Bezeroa eta profesionala egoki kokatzeko eta babesteko neurriak.
Aldi baterako kolore-emaileak, erdi iraunkorrak eta iraunkorrak edo oxidaziokoak aplikatzeko
teknikak.
Ilea garbitzeko eta egokitzeko teknikak, ilea koloreztatzeari egokituak.
Ilea osorik koloreztatzeko tekniken egikaritze praktikoa.
Aplikatu behar diren segurtasun- eta ingurumen-neurriak.
4.- Ilea zati batean koloreztatzea
Ilea zati batean koloreztatzeko tekniken sailkapena.
Ile-sustraiko ukituak aplikatzeko teknikak.
Orrazi bidezko ile-sortak aplikatzeko teknikak.
Txano bidezko ile-sortak aplikatzeko teknikak.
Aluminio-paper bidezko ile-sortak aplikatzeko teknikak.
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Bezeroa eta profesionala egoki kokatzeko eta babesteko neurriak.
Ilea zati batean koloreztatzeko tekniken egikaritze praktikoa.
Ilearen koloreztatzeko prozesuetan akatsak sorrarazten dituzten arrazoiak, neurri zuzentzaileak.
Aplikatu behar diren segurtasun- eta ingurumen-neurriak.
Lanbide-modulua: Bezeroentzako arreta
Kodea: 3005
Kurtsoa: 2
Iraupena: 48 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Arreta egiten die balizko bezeroei, komunikazio-teknika batzuk eta besteak ezagutuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Balizko bezeroaren portaera aztertu du.
b) Jarrera eta solasa egoki moldatu ditu abiapuntuko egoerara.
c) Balizko bezeroari buruzko beharrezko informazioa lortu du.
d) Komunikazioa bultzatu du, teknika eta jarrera egokiak erabiliz haren garapenerako.
e) Solasaldian aritu da, formulak, merkataritzako hiztegia eta komunikazio-loturak erabilita
(argibideak eskatzea, informazioa eskatzea, norbaiti errepikatzeko eskatzea eta beste hainbat).
f) Erraz ebazteko moduko galdera bati erantzun dio, merkataritzako lexiko egokia erabiliz.
g) Aldez aurretik ezarritako gai bati buruz ahoz jardun du talde baten aurrean edo bi solaskidek
parte hartzen duten komunikazio-harreman batean.
h) Besteekiko jarrera adostaile eta sentibera izan du, tratuan gozo eta adeitsu agertuz.
i) Argi eman du informazioa, modu txukunean, egituratuan eta zehatzean.
2.- Zerbitzuaren aukeren berri ematen dio balizko bezeroari, ikuspuntu teknikotik arrazoituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Publiko mota desberdinak aztertu ditu.
b) Bezeroak eta hornitzaileak bereizi ditu, eta haiek publikotik oro har.
c) Merkataritzako komunikazioaren oinarrizko terminologia ezagutu du.
d) Informazioaren eta publizitatearen arteko bereizketa egin du.
e) Erantzunak egokitu ditu jendearen galderen arabera.
f) Bezeroari zerbitzuaren ezaugarrien berri eman dio, batez ere espero daitezkeen kalitateei
dagokienez.
g) Bezeroa aukera gomendagarrienaz aholkatu du, aukera bat baino gehiago daudenean, eta
bakoitzaren ezaugarriei eta akaberei buruzko informazioa eman dio.
h) Bezeroari eskatu dio egin duen hautaketaren berri emateko.
ditu.

3.- Egindako zerbitzuaren berri ematen dio balizko bezeroari, eta egindako eragiketak arrazoitzen
Ebaluazio-irizpideak:

dio.

a) Prozesatutako artikuluak eman dizkio bezeroari, eta haietan egindako zerbitzuen berri eman

b) Entregatutako artikuluetan egin beharreko eragiketak eta horretarako aurreikusitako denborak
modu egokian jakinarazi dizkio bezeroari.
c) Zerbitzuari edo produktuari buruz eman beharreko dokumentuak identifikatu ditu.
d) Lortutako akaberarekin bezeroa ados dagoen ala ez jakin du eta, adostasunik ez badu, haren
kexak modu egokian jaso ditu.
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e) Txukuntasuna eta zuzentasuna baloratu ditu, hala janzkeran nola gorputz-irudian,
bezeroentzako arretarako funtsezko elementutzat jo ditu eta.
f) Bezeroarekiko errespetua gorde du une oro.
g) Bezeroaren leialtasuna lortzen saiatu da, lan ona eginez.
h) Bermealdia zehaztu du, baita hari lotutako legezko betebeharrak ere.
4.- Balizko bezeroen erreklamazioak entzuten ditu eta jarduketa-protokoloa ezagutzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bezeroari hainbat aukera eman dizkio erraz konpon daitezkeen erreklamazioetarako, eta argi
azaldu dizkio egin beharreko lanen denbora eta baldintzak, baita zenbateko aukera dagoen ere
espero den aldaketa lortzeko.
b) Indarrean dauden legeek azpimarratzen dituzten alderdi garrantzitsuenak azaldu ditu,
erreklamazioei dagokienez.
c) Behar besteko informazioa eta dokumentazioa eman dizkio bezeroari, idatzizko erreklamazioa
aurkez dezan, halakorik behar badu.
d) Bezeroak erreklamazioa egiteko aurkeztutako formularioak jaso ditu.
e) Erreklamazio-orri bat bete du.
f) Informazioa konpartitu du lantaldearekin.
B) Oinarrizko edukiak:
1.- Bezeroentzako arreta
Komunikazio-prozesua. Esku hartzen duten agenteak eta elementuak. Bezeroekin komunikatzeko
kanalak.
Komunikatzeko oztopoak eta zailtasunak.
Ahozko komunikazioa: ahozko mezuak igortzea eta jasotzea.
Motibazioa, frustrazioa eta babes-mekanismoak. Komunikazio ez-ahozkoa.
Enpatia eta harmena.
2.- Produktu eta zerbitzuen salmenta
Saltzaile profesionalaren jarduera.
Produktu eta zerbitzuen ezaugarriak azaltzea. Produktua aurkeztea eta erakustea.
Saltzailea. Ezaugarriak, funtzioak eta jarrerak. Salmentarako eta haren garapenerako kualitateak
eta gaitasunak.
Saltzaile profesionala: jarduketa eredua. Bezeroekiko harremana. Bezeroaren objekzioak.
Salmenta-teknikak.
Saldu ondoko zerbitzuak.
Txikizkako Merkataritza Antolatzeko Legearen oinarrizko alderdiak.
3.- Bezeroarentzako informazioa
Eginkizunak, helburuak eta bezeroen eta profesionalaren arteko harremana.
Bezero motak eta haien harremana zerbitzugintzarekin.
Bana-banako arreta, konfiantzaren oinarri gisa, zerbitzua eskaintzerakoan.
Bezeroaren beharrak eta gustuak, baita haiek asetzeko irizpideak ere.
Bezeroak leial egitea.
Bezeroen objekzioak eta eurak nola tratatu.
Jasotako artikulua sailkatu ahal izateko identifikatu behar diren funtsezko parametroak. Haiek
jasotzeko teknikak.
Zerbitzuak emateari lotutako oinarrizko dokumentazioa.
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4.- Erreklamazioen tratamendua
Erreklamazioen aurrean jarduteko erabiltzen diren teknikak. Erreklamazioak kudeatzea.
Konpontzeko aukerak. Erreklamazioaren testuingurua osatzen duten elementu formalak.
Erreklamazio batean beharrezkoak diren dokumentuak edo frogak. Erreklamazioak biltzeko
prozedura.
Erreklamazioak kudeatzeko tresna informatikoak erabiltzea.
Lanbide-modulua: Irudi-aldaketako prozesuak: hastapenak
Kodea: E610
Kurtsoa: 2
Iraupena: 120 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Gainbegiratupean, lan-eremua prestatzen du, eta, eginkizun horretan, beharrezko bitartekoak
ezaugarritu eta lan-eremua mantentzeko jarraibideak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Apain-mahaian eta lan-eremuan beharrezko baliabideak jarri ditu.
Beroa sortzen duten aparatuak prozesuaren arabera hautatu ditu.
Erabilitako erremintak eta lanabesak ezaugarritu ditu.
Lortu nahi den efektuaren araberako moldeak hautatu ditu.
Aparatuak, lanabesak eta osagarriak mantentzeko jarraibideak ezarri ditu.
Apaingarrien eta bestelako osagarrien erabilera justifikatu du.
Kosmetikoak hautatzeko irizpideak ezarri ditu.
Erabili ondoren, lanabesak garbitzeko jarraibideei jarraitu die.

2.- Ilea garbitu eta egokitzen du, kosmetikoak ile motaren arabera eta gainbegiratupean
hautatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Burua garbitzeko konketaren eta besaulkiaren eskakizunak identifikatu ditu.
Erabiltzailea burua garbitzeko konketan eroso jarri du.
Kosmetikoak manipulatzeko jarraibideei jarraitu die.
Ile-higienean, erabiltzailearen eta profesionalaren jarrera ergonomikoak justifikatu ditu.
Aplikazio faseak eta jarraibideak ezarri ditu.
Ilea eta buruko ile-larrua garbitzeko masaje-maniobrak egin ditu.
Ilearen ezaugarrien arabera hautatu ditu kosmetikoak.
Ondoren egin beharreko zerbitzuaren arabera zehaztu du ilea egokitzeko modua.

3.- Orrazkerak eta ile-akaberak egiten laguntzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Orrazkeraren arabera zehaztu ditu aurreko eragiketak eta ilearen partizioak.
Orrazkeraren forma aldatzeko tekniken ezaugarriak finkatu ditu.
Beroa sortzen duten aparatuen parametroak hautatu ditu.
Orrazkera motaren arabera hautatu du ilea lehortzeko teknika.
Eraztunak eta ur-uhinak egiteko prozedura ezarri du.
Erruloen muntaketak egin ditu markatzeko.
Akabera-teknikak eta orrazkera mota lotu ditu.

4.- Orrazkera bilduak egiten parte hartzen du.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Orrazkera bilduarekin lotzen diren aurreko eragiketak egin ditu.
b) Erremintak, produktuak eta osagarriak hautatu ditu.
c) Txirikordak egiteko teknikak bereizi ditu.
d) Bilduak, eraztunak, bihurrituak eta begiztak egiteko moduak ezarri ditu.
e) Ile-eranskinak hautatzeko parametroak ezarri ditu, orrazkera bilduaren estiloa kontuan izanik.
f) Orrazkera bildua egitean ile-eranskinak egokitu ditu.
g) Orrazkera bilduari eusteko metodoak lanabes eta erreminta egokiekin lotu ditu.
B) Edukiak:
1.- Lan-eremua prestatzea
Tresnak eta erremintak.
Lan-eremua antolatzea: bitartekoak eta materialak apain-mahaian eta ile-apainketako altzari
osagarrian banatzea.
Orrazkera bilduak eta orrazkerak egiteko osagarriak, babes-materialak, kosmetikoak: motak eta
ezaugarriak.
Ile-egokitzaileak, ehundura-emaileak, finkagarriak, distirak. Manipulazio-jarraibideak eta
indikazioak.
Beroa sortzen duten gailuak: motak eta ezaugarriak:
Lortu nahi den efektuaren arabera hautatzea moldeak.
Prozesuekin lotzen diren lanabesen eta aparatuen higiene eta desinfekzioko teknikak aplikatzea.
2.- Ilea egokitzea eta higieneaz arduratzea
Ile-higienea historian.
Ilea egokitzearen eta higienearen faseak eta aplikazioa.
Ilea eta buruko ile-larrua garbitzeko masaje-maniobrak egitea.
Ilea garbitzeko prozesua.
Ilea egokitzeko eta higieneaz arduratzeko kosmetikoak hautatzeko irizpideak, ile motaren eta
ondorengo tekniken arabera.
Garbitzeko teknikaren funtsezko oinarriak.
Higiene-prozesuan ile-masajea aplikatzeko teknikak:
Masajearen eta olio esentzialen erabileraren bidez erlaxatzea.
Prozesuarekin lotzen diren ile-ezaugarriak identifikatzea.
Kosmetikoak manipulatzeko jarraibideak.
Ile-higienean, erabiltzailearen eta profesionalaren jarrera ergonomikoak.
3.- Orrazkerak eta ile-akaberak egitea:
Bero bidez forma aldatzeko teknikak: moldeatze eta lisatze termikoak.
Hezetasun bidez forma aldatzeko teknikak: uraz egindako moldeatzeak (eraztunak eta ur-uhinak).
Forma molde bidez aldatzeko teknikak. Markatzearen teknika.
Orrazteko teknika osagarriak. Motak (orraztea, kardatzea eta uhinak, besteak beste).
Orrazkerarekin lotzen diren teknikak. Motak (krepea, irabiatzea, leuntzea eta abar).
Akabera-teknikak: busti-efektua, lakatua eta naturala, besteak beste.
Segurtasun- eta higiene-protokoloak.
Orrazkeraren arabera zehaztea aurreko eragiketak eta ilearen partizioak.
Ilea lehortzeko eta markatzeko teknikak, orrazkera motaren arabera.
Eraztunak eta ur-uhinak egitea.
Markatzea egiteko erruloekin muntaketak egitea.
Orrazkera egiteko teknika osagarriak eta lagungarriak konbinatzea.
Akaberak egitea orrazkera motaren arabera.
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Orrazte-eragiketak egitea.
4.- Orrazkera bilduak egitea
Aurretiazko eragiketak: partizioak. Ilea prestatzea: hautatzeko eta egikaritzeko irizpideak.
Orrazkera bilduak egiteko oinarrizko teknikak: motak, deskribapena, ezaugarriak eta egiteko
modua.
Orrazkera bildu italiarra eta mototsak.
Erremintak, produktuak eta osagarriak hautatzea.
Orrazkera bilduak egitea: txirikordak (ile-zurtoinekoak, muturrak, ziria, gurutzatuak, eta abar), ilebilduak, kokak, eraztunak, bihurrituak, gurutzatuak, lumatuak, begiztak, orrazkera bildu italiarra eta
mototsak.
Ile-eranskinak hautatu eta jartzea, orrazkera bilduaren estiloaren arabera.
Orrazkera bilduari eusteko metodoak, lanabes eta erreminta egokiak erabiliz.
Elementu osagarriak jartzea, estiloa indartzeko faktore gisa.
Lanbide-modulua: Oinarrizko ile-mozketa
Kodea: E611
Kurtsoa: 2
Iraupena: 96 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Bezeroa eta profesionala babesteko neurriak hartzen ditu, gainbegiratupean, ebakitzeko
tekniken arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bezeroa posizio anatomiko egokian jarri du eta janzkera egokiarekin babestu du.
b) Teknika gauzatzeko posizio anatomiko egokian jarri da.
c) Ilea mozteko teknikak aplikatzean gerta daitezkeen istripu motarik ohikoenak azaldu ditu, haiek
eragiten dituzten kausekin eta hartu beharreko neurri prebentiboekin erlazionatzeko.
2.- Bezeroaren ilearen eta buru-larruazalaren ezaugarriak eta fisonomia aztertzen laguntzen du,
ile-mozketaren forma edo mota egokienak aukeratzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ile motak formaren, lodieraren, kantitatearen, egoeraren eta emultsio epikutaneo motaren
arabera sailkatu ditu.
b) Mozketan eragina duten ezaugarri pertsonalak deskribatu ditu, eta grafiko batean markatu du
haien egoera.
c) Deskribatu egin ditu ile-mozketaren moda-joerak eta haiek obalo eta profil mota desberdinetan
duten aplikazioa.
d) Bezeroari estiloak aukeratzeko aholkuak eman dizkio haien ezaugarriak, behar pertsonalak,
laneko beharrak, behar sozialak eta itxura
osoa kontuan hartuta.
e) Bezeroaren ezaugarriei, eskaerei eta beharrei buruzko informazioa jasotzeko fitxa teknikoak
egin ditu.
f) Oinarrizko mozketa-estiloen eta moten ezaugarriak definitu ditu. Honela izendatzen dira: beren
erorkera naturalean, trinkoa;eta beren erorkera naturaletik kanpo, berriz, degradatua, geruzatan
mailakatua, geruzatan uniformea, edo beste batzuk.
3.- Ile-luzera aldatzeko erremintak, osagarriak, tresnak eta kosmetikoak aukeratzeko irizpideak
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aztertzen laguntzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ilea mozteko prozesuan behar diren tresnak eta erremintak zerrendatu ditu.
b) Ilea mozteko prozesua eta faseak azaldu ditu, eta haietako bakoitzean erabiltzen diren
produktu, baliabide eta tresnekin eta ilearen luzeran, bolumenean eta testuran egindako aldaketekin
erlazionatu ditu.
4.- Ilea mozteko prozesuaren eta haren faseen protokoloa egokitzen du, gainbegiratupean, eta
fase bakoitzean behar diren baliabide teknikoak, materialak eta produktuak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldatu ezin diren eta ile-mozketan eragina duten ezaugarri pertsonalak azaldu ditu
b) Mozketen oinarrizko forma edo mozketa motak deskribatu ditu: trinkoa, geruza degradatutan,
geruza handitutan eta geruza uniformetan. Mozketa mota horiek erabiliz, ilea mozteko hainbat estilo
egin daitezke.
c) Mozketa-faseak eta haietako bakoitzean erabiltzen diren erremintak, materialak eta produktuak
jasoko dituzten fitxak egin ditu.
d) Moztu beharreko ilea prestatzeko erabiltzen diren kosmetikoak aukeratzeko irizpideak azaldu
ditu.
e) Ilea mozteko erabiltzen diren materialak, tresnak eta erremintak desinfektatzeko eta
esterilizatzeko metodoak aplikatu ditu.
5.- Ilea mozteko teknikak eta estiloak gauzatzen ditu, norbaitek lagunduta, bezeroaren
ezaugarrien eta eskaeren arabera eta segurtasun-eta higiene-arauak errespetatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bezeroa jarrera anatomiko egokian kokatu du, eta segurtasun- eta higiene-baldintzak betez
prestatu du, babesteko.
b) Mozketa eta haren estrategia planifikatu du, ilearen luzeren proiekzio espazialaren irudikapen
grafikoa eginez eta behar diren
elementu teknikoak definituz.
c) Aplikatu daitezkeen teknikak deskribatu ditu, eta ilea mozteko erabiltzen diren erremintekin
erlazionatu ditu.
d) Oinarrizko formak dituzten mozketak egin ditu: trinkoa edo bere erorkera naturalean,
degradatua, handitutako geruzatan eta geruza berdindutan.
e) Ilea mozteko teknikak aplikatzean gerta daitezkeen istripu motarik ohikoenak azaldu ditu, eta
haiek eragiten dituzten kausekin eta hartu beharreko neurri prebentiboekin erlazionatu ditu.
6.- Ilea mozteko estilo-aldaketen prozesua eta lortutako emaitzak ebaluatzen parte hartzen du,
eta emaitzak aurreikuspenetara egokitzeko egin beharreko aldaketak proposatzen ditu, dagokion
mailan.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ilearen luzera eta estiloa aldatzearen azken emaitza aztertu du, eta prozesuan zein alderdi
ebaluatu behar diren identifikatu du.
b) Bezeroaren gogobetetze-maila –lortutako azken emaitzari buruzkoa zein jasotako arreta
pertsonalari eta profesionalari buruzkoa– zein den jakiteko aukera emango duten ereduzko galderekin
galdetegiak egin ditu.
c) Ilea mozteko zerbitzuan hutsuneak eragin ahal dituzten kausa teknikoak eta bezeroentzako
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arretakoak identifikatu ditu.
d) Bezeroaren fitxan prozesuaren gorabeherak idatzi ditu.
B) Oinarrizko edukiak:
1.- Aurpegiaren morfologia eta aurpegierak aztertzea, ilea mozteko
Aurpegiaren morfologia.
Proportzioak eta geometria.
Aurpegiko beste elementu batzuk: kopeta, kokotsa eta lepoa.
Profila aztertzea.
Gorputzeko ezaugarriak.
Gorpuzkera motak.
Larruazal iletsu maskulinoaren egitura, fisiologia eta patologia.
Alterazio estetikoak.
2.- Larruazal-organoaren eta haren eranskinen kontzeptu anatomiko eta fisiologikoak,
mozketarako interesgarriak direnak
Ezaugarri fisikoak: Buru-larruazal motak. Ile motak. Ilearen hazkuntza.
Ilearen ezarpen, banaketa dentsitatearen ezaugarriak. Kalparrak, inklinazioa eta bestelakoak.
Mozketan eragina duten ilearen alterazioak.
3.- Ilearen prestaketa eta ile-mozketan eragina duten alderdi pertsonalak.
Ilearen antolamendua.
Ilearen bereizketak.
Laneko eremuak edo sekzioak: goikoa, albokoak, atzekoa.
Partizioak.
Lerroak: zatiketa-lerroa.
Ile motak eta ezaugarriak.
Jaiotze-lerroa edo ile-lerroa: kopeta, albokoak eta garondoa.
Hazkuntza-norabidea: kalparrak.
Ilea mozteko erremintak eta kosmetika.
Erreminten arretak, garbiketa, desinfekzioa, esterilizazioa eta mantentze-lanak.
4.- Ilea mozteko teknikak aplikatzea
Ilea mozteko moduak aztertzea.
Ilearen luzeren proiekzio espazialen irudikapen grafikoa, mozketa mota batzuetan eta besteetan.
Ilea mozteko protokoloak egokitzea.
Ilea sekziotan banatzea, mozteko.
Lerroak eta norabidea: mozketarena, inguruarena; horizontalak, bertikalak, zeiharrak edo
diagonalak.
Gida ile-sortaren luzeraren neurri-patroia.
Ile-mozketa motak eta haiek egikaritzea: Oinarrizko ile-mozketa guraizeekin. Gaur egungo ilemozketa laburra guraizeekin. Geruzatan moztea guraizeekin. Gizonezkoen oinarrizko ile-mozketa
guraizeekin. Gaur egungo ile-mozketak husteko guraizeekin. Gaur egungo ile-mozketak geruzatan
eta desfilatuak labanarekin eta husteko guraizeekin. Gizonezkoen ile-mozketa guraizeekin eta ilea
mozteko makinarekin. Gizonezkoen gaur egungo ile-mozketak guraizeekin. Bestelakoak.
Teknika koordinatuak: mozketa/kolorea, aurremozketa/forma/kolorea, mozketa/forma/kolorea.
Estilo desberdinak akaberaren bitartez.
Estiloa hautatzea.
Bezeroaren eta profesionalen babes pertsonalerako neurriak: Higienea. Janzkera. Lanerako
gomendatutako jarrera-higienea.
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Lehen sorospenak ilea mozteko prozesuetara aplikatuta.
5.- Ilea mozteko prozesuen kalitate-kontrola
Ilea mozteko lan teknikoen kalitatea zehazten duten parametroak.
Ilea mozteko prozesuetan lortutako emaitzetan lortu nahi ziren emaitzekiko izandako
desbideratzeak zuzentzeko neurriak.
Ilea mozteko prozesuak ebaluatzeko eta haien kalitatea kontrolatzeko metodoak.
Ilea mozteko prozesuetako kexak ebazteko teknikak.
Lanbide-modulua: Aurpegi eta gorputzaren oinarrizko higiene eta hidratazioa
Kodea: E612
Kurtsoa: 2
Iraupena: 120 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Aurpegiko eta gorputzeko higiene teknikak segurtasun- eta higiene-baldintzetan aplikatzen
laguntzen du, eskakizun teknikoei erreparatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-teknikak aplikatzeko beharrezkoak diren
gailu, produktu, lanabes eta materialak hautatu eta prestatu ditu, eta, horretarako, beharrezkoak diren
higiene, desinfekzio eta esterilizazio teknikak aplikatu ditu.
b) Bezeroa babestu eta jarrera anatomiko egokian kokatu du, egin behar diren teknikak kontuan
hartuta.
c) Begietako, ezpainetako, aurpegiko eta bularraldeko makillajea kentzeko teknikak eta larruazala
suspertzeko teknikak berariazko produktu, material eta tresnekin egin ditu.
d) Pilatutako zikinkeria mugitzea errazten duten produktuak eta teknikak aplikatu ditu —adibidez,
esfoliazio mekanikoa, berariazko masajea eta bero lehorra edo hezea—, kontuan izanda larruazalaren
egoera eta tresnak, aparatuak eta produktuak erabiltzeko jarraibideak.
e) Korronte galbanikoaren bidez desinkrustatzeko teknikak aplikatu ditu, kontuan hartuta
aholkuak, babes-neurriak eta kontraindikazioak eta programazio-urratsak.
f) Sakoneko garbiketako tratamendua amaitu du kosmetiko lasaigarriak eta hidratatzaileak
aplikatuz eta, hala behar izanez gero, bezeroaren beharretara egokitutako eguneko makillajea
aplikatu du.
2.- Aurpegiko eta gorputzeko hidratazio-teknikak segurtasun- eta higiene-kondizioetan aplikatzen
laguntzen du, bezeroaren baldintzak eta eskaera teknikoak kontuan hartuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hidratazioaren alterazioen diagnostikoa egin du metodo egokiak aplikatuz: behaketa,
haztapena, hidratazio-mailaren neurgailua.
b) Larruazalaren hidratazio-tratamendurako berariazko kosmetiko eta gailuak hautatu ditu.
c) Larruazala hidratatzeko erabiltzen den tresneria elektrikoaren parametroak programatu ditu,
kontuan hartuta larruazalaren egoera eta ezaugarriak eta tratamenduaren helburua.
d) Teknika estetikoak –masajea, oklusioa eta beste– egiten dituzten hidratazio-tratamenduak
aplikatu ditu.
e) Larruazala hidratatzeko higiene-tratamenduekin lotutako berariazko gailuak eta produktuak
aplikatu ditu, larruazalaren egoera eta beharrak kontuan hartuta.
3.- Aurpegiko eta gorputzeko higiene- eta hidratazio-tekniketan adierazitako masaje estetikoa
aplikatzen du.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Masaje estetikoko teknikak aplikatzearen aurkako egoerak identifikatu ditu.
b) Masaje estetikoak aplikatuko diren zona anatomikoen ezaugarriak azaldu ditu: larruazala,
muskuluak, inerbazioa eta baskularizazioa.
c) Masaje estetikoaren maniobrak aukeratu ditu, larruazal mota eta larruazalaren egoera eta lortu
nahi diren efektuak kontuan hartuta.
d) Maniobrak tratatu beharreko zonetara egokituz egin du masaje estetikoa.
e) Maniobren segida, erritmoa eta intentsitatea lortu nahi den efektu motara egokitu du.
4.- Lortutako emaitzak eta bezeroaren gogobetetze-maila baloratzen laguntzen du, eta,
horretarako, egon litezkeen desbideratzeetarako neurri zuzentzaileak proposatzen ditu, bere mailan.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Higiene- eta hidratazio-zerbitzuaren kalitatea egiaztatzeko ebaluatu behar diren alderdi
garrantzitsuak identifikatu ditu.
b) Zerbitzugintza-prozesu osoaren zein lortutako emaitzaren kalitatea ebaluatzeko aukera ematen
duten irizpideak identifikatu eta
azaldu ditu.
c) Zerbitzua ematean gertatzen diren desbideratzeak baloratzeko aukera ematen duten ereduzko
galderak egin ditu.
B) Edukiak:
1.- Aurpegi- eta gorputz-azalaren higienea eta hidratazioa.
Azal-higienea.
Azal- eta gorputz-higienerako tratamendu motak.
Gainazaleko garbiketa eta azala desmakillatzea. Egiteko teknikak.
Azalaren garbiketa sakona. Tratamenduaren faseak. Erabilitako tresnak eta materialak.
Bezeroa prestatzea eta fitxa teknikoa egitea.
Kosmetiko espezifikoak hautatzeko irizpideak eta haien aplikazioa.
Tratamenduetako fase bakoitzean erabilitako aparatuen hautaketa-irizpideak, programazioa eta
aplikazioa.
Erabilitako eskuzko teknikak.
Garbiketa sakona egiteko teknika berezituak, azal motaren arabera: normala. Alipikoa
Deshidratatua. Koipetsua. Akneduna. Sentikorra. Zahartua.
Azalaren hidratazioa: Eskuko teknikak. Materialak eta baliabide teknikoak. Berariazko
kosmetikoak: hautatu, erabili eta aplikatzeko irizpideak. Tresneria: hautatzeko, programatzeko eta
aplikatzeko irizpideak.
2.- Eskuzko teknikak
Aurpegi- eta gorputz-masaje estetikoa higiene- eta hidratazio-prozesuetan. Masajerako sarrera.
Definizioa eta jatorria.
Masajearen efektu onuragarriak: azalean Muskuluetan, odol- eta linfa-zirkulazioan. Nerbiobukaeretan.
Indikazioak eta kontraindikazioak.
Aurpegi-masajea:
- Aurpegiaren eta lepoaren gainaldeko muskuluak.
- Aurpegiko masaje estetikoko berariazko maniobrak: sailkapena eta egiteko ordena
- Masajea, larruazal motaren arabera.
- Efektuak, aholkuak, babes-neurriak eta kontraindikazioak.
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- Gorputz-masajea higiene- eta hidratazio-prozesuetan.
- Gorputzeko masaje estetikoko maniobrak: sailkapena eta egiteko ordena.
- Efektuak, aholkuak, babes-neurriak eta kontraindikazioak.
3.- Higiene- eta hidratazio-prozesuen kalitate-kontrola
Kalitate-kontzeptua.
Aurpegiaren eta gorputzaren higiene- eta hidratazio-prozesuen kalitatea zehazten duten
parametroak.
Aurpegiaren eta gorputzaren higiene- eta hidratazio-zerbitzuen aplikazioaren eta salmentaren
kalitatea. Bezeroen gogobetetze-maila neurtzeko teknikak.
Higiene- eta hidratazio-zainketa estetikoetan gertatutako desbideratzeak konpontzeko teknikak.
Lanbide-modulua: Norberari egokitutako makillajea
Kodea: E613
Kurtsoa: 2
Iraupena: 96 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Jasotako jarraibideen arabera, lan-eremua, kosmetikoak eta tresnak prestatzen ditu, eta
jarraitutako prozedura justifikatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Makillaje-kabina baten ezaugarriak eta argitasun-alderdietan bete behar dituen baldintza
bereziak zehaztu ditu.
b) Apainketa-produktuen egiturak larruazal motarekin eta makillatu beharreko aurpegiaren
eremuarekin lotu ditu.
c) Makillatu aurretik, bitartean eta ondoren larruazal-tipologia bakoitzerako egokiak diren
kosmetikoen motak, erabilgarritasuna, eginkizuna eta aplikazioa deskribatu ditu.
d) Infekzio gurutzatuak saihesteko, makillajeak, ezpain-margoak, itzalak, begi-arkatzak eta
betileen maskarak nola manipulatu beharko diren zehaztu du.
e) Materialen (pintzelak, belakiak, espatulak, kotoi-txotxak, etab.) erabilera, helburua eta maneiua
deskribatu ditu.
f) Kosmetikoen eta aerografo bidezko makillajearen propietateak eta berezitasunak zehaztu ditu.
2.- Gainbegiratupean eta laguntzarekin, makillajean erabiliko duen kolore sorta hautatzen du, eta
kosmetikoen probak, kolorekoak eta argiztapenekoak egiten ditu zirriborroen eta modeloen gainean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Argiztapenaren eta makillajeko kosmetikoak hautatzearen arteko lotura aztertu du.
b) Aurpegiaren harmonia ezaugarritzen duten faktoreak eta haiek makillaje-koloreekin duten
lotura ezarri ditu.
c) Eremu zehatzetan kolore-probak egin ditu, argiztapenaren eragina ikusteko.
d) Kolore-nahasteak egin ditu, kolorearen eta argiaren arabera lortu nahi diren tonalitateak
lortzeko.
e) Proposatutako makillajeari buruzko zirriborroak marraztu ditu.
3.- Ganbegiratupean eta laguntza teknikoarekin, bekainen eta betileen aldaketak proposatu eta
egiten ditu, depilazio-teknikak, tindaketakoak, permanentekoak eta ordezko betileak aplikatzekoak
erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Prozesuan bezeroaren arropak eta begiak babestu ditu.
b) Bekainen morfologia aztertu eta espresioekin lotu ditu.
c) Bekainaren kolore, dentsitate eta formaren aldaketak proposatu ditu.
d) Tindatzearen eta ordezko betileak aplikatzearen bideragarritasuna balioetsi du.
e) Erabilitako tresnak eta materialak garbitu, desinfektatu eta esterilizatzeko eragiketak egin ditu,
material bakoitzerako metodo egokienaren arabera.
4.- Laguntza teknikoarekin, ekitaldi sozial batzuetarako eta besteetarako makillaje-protokolo
pertsonalizatuak egikaritzen laguntzen du.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Makillajea gauzatu aurretik larruazala prestatzeko eragiketak zehaztu eta egin ditu.
b) Asaldura txikiak disimulatzeko eta akatsak neutralizatzeko kosmetiko zuzentzaileak aplikatu

c) Makillaje-hondoak hautatu eta aplikatzeko irizpideak deskribatu ditu.
d) Delineatzeko, lausotzeko, nabarmentzeko, etab. makillaje-teknikak egin ditu.
e) Hainbat kosmetiko motaren bidez (hautsak, aerosoleko finkatzaileak, etab.), makillaje-hondoa
finkatu du.
f) Aurpegiaren ezaugarrietara eta hainbat gizarte-egoeratara egokitutako aurpegi-makillajeak
egin ditu.
g) Argazkietarako, ibiltokirako, telebistarako… aurpegi-makillajeak egin ditu.
h) Fantasiazko aurpegi-makillajeak egin ditu.
i) Prozesuan erabilitako tresnak eta materiala garbitu, desinfektatu eta esterilizatzeko teknikak
garatu ditu, haren mota eta ezaugarriak kontuan izanda.
j) Sortutako produktu-hondakinak gaika ezabatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Makillaje-lanerako espazioa prestatzea
Makillaje-kabina: berariazko ezaugarriak. Prestaketa.
Makillatzeko tresnak eta teknika osagarriak. Erabilera-jarraibideak, deskribapena eta garbiketa.
Makillatzeko kosmetikoak: hautatu eta aplikatzeko irizpideak. Moten, egituren eta aurkezpenmoduen araberako sailkapena.
Makillatzeko aerografoa erabiltzea: txantiloiak.
Makillajean baliatzen den behin erabiltzeko materiala birziklatzea.
Bitarteko teknikoen garbiketa, desinfekzioa eta esterilizazioa.
2. Kolore sorta hautatzea: makillajearen harmonia
Makillajeari aplikatutako argiaren eta kolorearen teoria. Argi naturala eta argi artifiziala.
Kolore hotzak eta beroak, eta haien lotura makillaje sozialeko argiarekin.
Makillaje sozialaren estiloak.
Argiak makillajearen gainean dituen efektuak zehaztea.
Larruazalaren, ilearen, begien eta jantziaren koloreen eta tonuen arteko harmonia zehaztea.
Larruazal mota aztertzea, makillajea egoki hautatzeko.
Makillaje sozialeko estiloak identifikatzea.
3.- Bekainen eta betileen aldaketen diseinua. Espresioen aldaketa
Bekainetarako berariazko visagismoa: bekainen azterketa eta zuzenketa-teknikak.
Bekainen depilazioa. Prebentzio-neurriak.
Tinduarekiko sentikortasun-proba.
Bekainak koloregabetu eta tindatzea.
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Bekainak ilez ile edo trinkoki simulatzeko makillajea.
Bekainen eta betileen apainketako kosmetika. Hautatzeko irizpideak. Prestatzeko jarraibideak.
Betileen tindua/permanentea.
Ordezko betileak: multzotan, zerrendan eta luzapenetan.
Betileetako makillajea aplikatzea.
Prozesuetan erabilitako tresna eta materialak garbitzea, desinfektatzea eta esterilizatzea.
Bekainen eta betileen kolorearen eta formaren desproportzioak eta diskordantziak identifikatzea.
Bekainak depilatuta aurpegian zuzenketak egitea.
Bekainen eta betileen ilean kolore-aldaketa iraunkorrak egitea.
Prozesuetan profesionalarentzako eta bezeroarentzako segurtasun- eta higiene-neurriak
aplikatzea.
4.- Makillaje-prozedurak egitea
Makillajea aplikatu aurreko teknikak. Makillajea kentzeko teknikak. Larruazala prestatzeko
teknikak.
Hondoko makillajea. Astintzearen, arrastatzearen eta lausotzearen teknikak.
Makillaje sozialeko apainketa-produktu kosmetiko espezifikoak aplikatzea.
Apainketako kosmetiko bereziak aplikatzea. Kolore-ura. Aerografoa.
Zuzenketa argiak eta ilunak egitea.
Helburu hauetarako makillaje-zuzenketak egiteko teknikak: begietakoa, ezpainetakoa eta
masailetako gorria.
Makillaje estiloak: goizeko makillajea, arratsaldekoa, gauekoa, festakoa, emaztegaikoa,
ibiltokikoa, gizonezkoa, makillaje bereziak (betaurrekoak, orbanak, bestelako asaldura estetikoak,
etab.). Ezaugarriak eta gizarte-ekitaldietako erlazioak.
Argazkirako, bideorako… makillajea egitea.
Makillajeak finkatu, mantendu, ukituak eman eta eraldatzea.
Makillajerako osagarriak: purpurinak, lentejuelak, lumak… Makillajeak kendu, garbitu eta
kontserbatzea.
Delineatzeko, lausotzeko, arrastatzeko… makillaje-teknikak.
Fantasiazko makillajea egitea.
Makillaje-prozesuan ergonomia aplikatzea.
Makillaje-prozesuei aplikatutako higiene, desinfekzio eta esterilizazioko neurriak aplikatzea.
Hondakinen suntsiketa.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak I.
Kodea: 3009
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problema errazak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna
eta autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi errazak proposatu ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik bildutako
zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesiak aztertu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats eman dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta frogen bidez defendatu du bere jarrera
hori.
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f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta gatazkak konpontzeko trebetasunak badituela
azaldu du.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Gidoi bati jarraikiz, ikerketa eta laborategiko praktika errazak egiten ditu; horretarako, hainbat
teknika aplikatzen ditu, materiala behar bezala erabili, magnitude egokiak neurtu, eta emaitzak
interpretatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko oinarrizko materialaren zerrenda egin du, izan ditzakeen aplikazioak ere jasota.
b) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
c) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitatetan adierazi.
d) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
e) Egin behar duen teknika esperimental bakoitzean, kontuan izan ditu higiene- eta segurtasunbaldintzak.
f) Lan esperimentalean segurtasunaren oinarrizko arauak onartu eta bete ditu, eta erabili dituen
tresnak eta materiala zaindu ditu.
g) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
h) Hipotesiak aztertu ditu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
i) Metodo eta prozedura esperimental erraz eta askotarikoak planifikatu ditu hipotesia
gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
j) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
k) Antolatu eta interpretatu egin ditu datu esperimentalak, hainbat baliabideren laguntzarekin.
l) Azalpen arrazoituak eman ditu, hipotesia berresteko edo gezurtatzeko asmoz.
m) Ikerketaren emaitzen berri eman du, eta txostenak egin ditu hainbat baliabide eta euskarri
analogiko eta/edo digital baliatuta.
n) Lan zientifikoa antolatu du, ordenari eta zehaztasunari eutsita.
ñ) Informazioa hainbat formatutan bilatu, kontsultatu eta erabili du.
o) Egoki erabili du hiztegi zientifikoa.
3.- Materiak naturan izaten dituen forma guztiak aintzat hartuta, materiaren funtsezko
propietateak identifikatzen eta deskribatzen ditu, magnitude fisikoak eta oinarrizko unitateak sistema
metriko hamartarrean erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren propietateak deskribatu ditu.
b) Luzeraren, masaren eta edukieraren unitate-aldaketak egin ditu.
c) Bolumenaren eta edukieraren unitateen arteko baliokidetasuna identifikatu du.
d) Eguneroko egoeretan neurketak egin ditu, eta notazio zientifikoaren bitartez adierazi du
emaitza, Nazioarteko Sistemako unitateetan.
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e) Materiaren propietate orokorrak eta propietate bereziak bereizi ditu, eta propietate berezien
bitartez substantziak identifikatu ditu.
f) Materiak izan ditzakeen agregazio-egoerak identifikatu ditu.
g) Materiaren egoera-aldaketak identifikatu eta izendatu ditu.
h) Eredu zinetiko-molekularra erabili du egoera-aldaketak azaltzeko.
i) Substantzia baten agregazio-egoerak zeintzuk diren bereizi du, fusio- eta irakite-tenperatura
jakinda.
j) Irakitearen eta lurrunketaren arteko aldeak zehaztu ditu, adibide errazen bitartez.
4.- Nahaste sinpleen osagaiak bereizteko metodo egokiena erabiltzen du, nahastearen oinarrian
dagoen prozesu fisiko edo kimikoarekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adibide errazen bitartez, sistema material homogeneoak eta heterogeneoak identifikatu ditu.
b) Substantzia puruak eta nahasteak zer diren identifikatu eta deskribatu du.
c) Substantzia puruen eta nahasteen arteko desberdintasun nagusiak zeintzuk diren adierazi du.
d) Prozesu fisikoak eta kimikoak bereizi ditu.
e) Substantzien zerrenda batetik, nahasteak, substantzia sinpleak eta konposatuak hautatu ditu.
f) Nahasteak bereizteko metodo errazak aplikatu ditu modu praktikoan.
g) Lanbideekin lotura duten materialen oinarrizko ezaugarri orokorrak deskribatu ditu, IKTak
erabilita.
h) Talde-lanaren aldeko jarrera agertu du.
5.- Ohartzen da energia dagoela prozesu naturaletan, eta bizitza errealeko fenomeno errazak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketak egiteko ahalmenarekin lotu du energiaren kontzeptua.
b) Energiaren esku-hartze agerikoa duten eguneroko bizitzako egoerak identifikatu ditu.
c) Organismoari eta bizitzari eustearekin lotutako prozesuen artetik, energiak egiteko
garrantzitsua betetzen duen prozesuak deskribatu ditu.
d) Energia magnitudetzat definitu du, eta badaki energia neurtzeko zer unitate erabiltzen diren.
e) Energiaren unitate-aldaketak aplikatu ditu.
f) Beroa eta tenperatura bereizi ditu.
g) Eguneroko fenomenoetan agerian geratzen diren energia motak identifikatu ditu.
h) Energiaren kontserbazioa azaldu du, hainbat sistematan.
i) Askotariko energia-iturriak azaldu ditu.
j) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen taldeak finkatu ditu.
k) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen abantailak eta eragozpenak (lortzeko modua,
garraioa, erabilera) azaldu ditu, IKTak erabilita.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko energia-iturriak zeintzuk diren aztertu du, eta lanbide-profilarekin
lotura dutenak aipatu ditu.
6.- Osasuna eta gaixotasuna bereizten ditu, eta osasunarekin lotutako arrisku-egoerak
identifikatzen; horretarako, giza gorputzari buruzko jakintza baliatzen du, eta gure bizimoduaren
ohiturak gaixotasun ohikoenekin lotzen, gaixotasun horien aurkako oinarrizko defentsa-printzipioak
aipatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsonentzako osasun- eta gaixotasun-egoerak identifikatu ditu.
b) Herritarren gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso ohikoenak identifikatu eta sailkatu ditu, eta
gaixotasun horien kausak, agente eragileak, prebentzioa eta tratamenduak aipatu ditu.
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c) Immunitate-sistemaren oinarrizko funtzionamendua azaldu du, eta txertatzea gaixotasunen
prebentziorako ekarpen biomedikoa dela balioetsi du.
d) Aintzat hartu du txertatze-kanpainak garrantzitsuak direla gaixotasun infekziosoen
prebentzioan.
e) Zer organo mota ematen diren deskribatu du, baita transplanteetan izaten diren arazoak ere.
f) Higiene pertsonaleko, zaintzako eta atseden hartzeko oinarrizko ohiturak egokiak direla onartu
eta justifikatu du.
g) Dagokion lanbide-ingurune hurbilenekoarekin lotutako osasunarekiko arrisku-egoerak
identifikatu ditu.
h) Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren oinarrizko funtzionamendua nolakoa den eta zer
aukerak eskaintzen dituen ikertu du Internet bidez.
7.- Jabetzen da garrantzitsua dela prebentzio-ohiturak eta bizimodu osasungarriko ohiturak
hartzea, nutrizioan inplikatuta dauden gailu eta sistemei dagokienez; oinarrizko egitura anatomikoak
dagozkien funtzioekin lotzen ditu, eta eremu pertsonaleko eta sozialeko egoera praktikoak ikertzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta gailuen oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu
ditu grafiko eta eskema analogiko eta digitaletan.
b) Nutrizio-sistemen eta -gailuen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
ohikoenak identifikatu ditu.
d) Ikasgelan, laborategian eta Interneten ikerketak egin ditu elikagaietan dauden mantenugaiei
buruz eta elikadura orekatu eta osasungarria izateak duen garrantziari buruz.
e) Bere jakintza aplikatu du, dieta pertsonalak egiteko, eta ongizatea lortzearekin eta nutrizioohitura osasungarriak hartzearekin lotutako ondorioak atera ditu.
8.- Badaki zeinen garrantzitsua den ohitura eta bizimodu osasungarriak izatea gizakien harreman
eta ugalketako prozesuei begira, eta, horretarako, giza anatomiaren eta funtzionamenduaren
oinarrizko alderdiak zeintzuk diren ikasteaz gain, egoera praktikoak aztertzen ditu, ingurune hurbilean
kokatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza ugalketa- eta nerbio-sistemaren oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu ditu grafiko eta
eskema analogiko eta digitaletan.
b) Erlazio- eta ugalketa-sistemen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Substantzia adiktiboek eta, bereziki, nerabezaroan arrisku handienekoak direnek (tabakoa,
alkohola, kanabisa...) gorputzean eragiten dituzten efektu nagusiak zeintzuk diren ikertu du
laborategian, ikasgelan eta Internet bidez; jabetu da zeintzuk diren osasun-arriskua dakarten egoerak
eta jokabideak, eta konturatu da substantzia horiek kontsumitzea arriskutsua dela.
d) Higienezko eta sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitzeko ohiturak identifikatu ditu, eta
norberaren ongizatea zein osasun kolektiboa sustatzeko ondorioak atera ditu.
e) Metodo antikontzeptiboak alderatu ditu, eta aintzat hartu du zeinen garrantzitsuak diren sexutransmisioko gaixotasunen prebentzioan.
f) Norberaren eta ingurukoen sexualitatea onartu du, eta sexu-nortasun guztiak errespetatu.
g) Lagundutako ugalketa-tekniken eta in vitro ernalketaren bitartez gizarteari eragindako onurak
argudiatu ditu.
9.- Hainbat zenbaki mota dituzten askotariko problemak ebazten ditu, eta, kalkulatzeko modu
egokiena aplikatzeaz gain, emaitza testuingurura egokitzen ote den balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Erabili dituen zenbaki motak identifikatu ditu.
b) Kalkuluak ongi egin ditu, buruz edo algoritmo bidez, arkatzez eta kalkulagailua (fisikoa edo
informatikoa) erabilita.
c) Berretzaile natural eta osoa duten berreturak egin ditu, eta dagozkion propietateak erabili ditu.
d) Notazio zientifikoa erabili du, eta zenbaki oso handi edo oso txikiekin kalkuluak egin ditu.
e) Zenbakizko zuzenaren gainean irudikatu ditu zenbaki errealak.
f) Proportzioa adierazpen matematikotzat identifikatu du.
g) Magnitudeak alderatu ditu, eta haien proportzionaltasun mota ezarri du.
h) Hiruko erregela erabili du problemak ebazteko.
i) Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalak identifikatu ditu.
j) Interes bakuna eta konposatua aplikatu du eguneroko jardueretan.
k) Eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat problema ebatzi ditu.
l) Proportzionaltasun-problemak ebatzi ditu.
10.- Neurriei buruzko problemak ebatzi, dagozkion jakintzak baliatu eta lortutako emaitzak
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Neurketak egin ditu zuzenean.
b) Sistema metriko hamartarraren oinarrizko unitateak eta unitate eratorriak ezagutu eta erabili
c) Angeluak neurtzeari buruzko problema geometrikoak ebatzi ditu.
d) Denbora neurtzeari buruzko problemak ebatzi ditu.
e) Zeharkako metodoen bidez neurtzeko problemak ebatzi ditu.
f) Pitagorasen Teorema aplikatu du hainbat testuingurutan.
g) Irudi lauen azalera kalkulatu du, irudi horiek beste irudi sinpleago batzuetan deskonposatuta.
h) Gorputz sinpleen bolumenak kalkulatu ditu.

11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, adierazpen aljebraiko errazak erabiltzen ditu,
ebazpen-metodo egokienak aplikatu eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak.
b) Adierazpen aljebraiko errazak sinplifikatu ditu.
c) Lehen mailako ekuazio errazak ebatzi ditu.
d) Problemak ebatzi ditu hizkuntza aljebraikoaren bidez.
e) Emaitzak problemaren testuinguruan interpretatu ditu; prozesua azaldu du, eta koherentea ote
den balioetsi.
f) Software egokia baliatu du, kalkulu aljebraikoak egin ditu eta ekuazio errazak ebatzi ditu.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
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Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: Antolaketa. Materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko material errazak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko eta txostenak aurkezteko estrategia, jarraibide eta
irizpideak.
3.- Materiaren formak:
Materia. Materiaren ezaugarri orokorrak. Masa eta bolumena.
Gorputz baten masa eta bolumena neurtzea. Masaren eta edukieraren unitateak. Luzeraunitateak. Nazioarteko Unitate Sistema.
Materiaren ezaugarri bereziak.
Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Materiaren egoera-aldaketak.
Materiaren izaera korpuskularra. Eredu zinetiko-molekularra.
4.- Substantziak bereiztea
Sistema material homogeneoak eta heterogeneoak.
Sistema bereziki interesgarriak: uretako disoluzioak.
Substantziak bereizteko oinarrizko teknikak.
Substantzia puruen eta nahasketen arteko aldea.
Substantzia puruen sailkapena. Substantzia sinpleak eta konposatuak.
Lanbide-profilari lotutako materialak.
5.- Energia prozesu naturaletan
Energiaren adierazpenak naturan.
Energia eguneroko bizitzan.
Energia, beroa eta tenperatura. Unitateak.
Energia motak.
Energiaren transformazioa eta kontserbazioa.
Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak.
Energiaren erabilera eta kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan: lanbide-profilarekiko lotura.
6.- Osasuna eta gaixotasuna
Osasuna eta gaixotasuna. Osasunaren alorreko faktore determinatzaileak. Gaixotasun
infekziosoak eta ez-infekziosoak.
Higienea eta gaixotasunen prebentzioa. Norberaren baitan eta laneko eremuetan ohitura
osasungarriak izatea zeinen garrantzitsua den balioestea.
Sistema immunitarioa. Txertoak. Zelulak, odola eta organoak transplantatzea eta ematea.
Norberaren eta besteren gorputza onartzea, mugak muga eta aukerak aukera.
Osakidetza Euskal Osasun Sistemari buruzko oinarriko ideiak.
7.- Giza nutrizioa
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Nutrizio-prozesuan inplikatutako sistema eta gailuen oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren
ikuspegi orokorra.
Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
nagusiak.
Elikagaiak eta mantenugaiak. Dieta orekatua. Elikadura-portaeraren arazoak. Nutrizioarekin
lotutako higienea, prebentzioa eta bizimodu osasungarriak.
8.- Giza erlazioa eta ugalketa
Nerbio-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Drogak eta substantzia adiktiboak. Eragiten dituzten efektu nagusiak eta arazoak. Prebentzioa eta
eragina gizarte-ingurunean.
Giza ugalketa-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Osasuna eta higiene sexuala. Metodo antikontzeptiboak. Sexu-transmisiozko gaixotasunak.
Prebentzioa.
Giza sexu-erantzuna: afektibitatea, sentsibilitatea eta komunikazioa. Sexualitatearen eta
ugalketaren arteko aldea.
9.- Eragiketak zenbakiekin
Zenbaki motak ezagutzea eta bereiztea. Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea.
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketarako ohiko algoritmoak erabiltzea.
Eragiketen eta parentesiak erabiltzeko arauen hierarkia eta propietateak, zenbaki oso, hamartar
eta zatiki errazekin eginiko kalkulu idatzietan.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko,
tresna horiek erabiltzea komeni ote den erabakita, egin beharreko kalkuluen konplexutasunaren eta
emaitzetan behar den zehaztasun-mailaren arabera.
Problemak ebaztea, zenbaki oso, hamartar eta zatikiekin eragiketak egin behar direla.
Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalen egoera errealak
identifikatzea. Proportzionaltasunarekin lotutako arazoak.
Ehunekoak. Ehunekoen problemak.
10.- Neurria
Magnitudeak neurtzea. Neurri-unitateak. Neurtzeko tresnak.
Sistema metriko hamartarra (SMH)
Angeluak neurtzea.
Denbora neurtzea.
Gutxi gorabeherako neurriak. Neurrien estimazioa.
Errore-marjina.
Zeharkako neurketak. Pitagorasen teorema.
Figuren azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak.
11.- Hizkuntza aljebraikoa
Ahozko hizkuntzako egoerak hizkuntza aljebraikora eramatea.
Adierazpen aljebraiko errazak dituzten eragiketak.
Ezezagun bat duten lehen mailako ekuazioak ebaztea.
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen bidez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea I.
Kodea: 3011
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
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A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa interpretatzen du, baita paisaia
naturalarekin zer nolako lotura izan zuten ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen giza taldeek eta lehen gizarteek paisaia naturalean izandako eragina identifikatu du.
b) Historiaurreko giza taldeen kokapena, joan-etorriak eta ingurunerako egokitzapena azaldu ditu.
c) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa balioetsi du, baita paisaia
naturalekin zer nolako lotura izan zuten ere.
d) Antzinaroko gizarte garrantzitsuenetako zenbaiten oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteek Iberiar Penintsulan utzitako aztarna materialak
identifikatu ditu.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa osatzen duten elementuak aintzat hartu eta
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinaroko lehen zibilizazioek mendebaldeko zibilizazioari egindako ekarpen
garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
b) Lehen zibilizazio hiritarren bereizgarri garrantzitsuenak identifikatu ditu.
c) Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak balioetsi eta errespetatu ditu.
d) Geure kultura- eta natura-ondarearen aberastasuna eta aniztasuna balioetsi, errespetatu eta
gozatu du.
e) Ikasi du zer egin hura kontserbatzeko eta hobetzeko.
3.- Lehen industria-eraldaketak gertatu arteko Europako espazioa eratzeko prozesua
interpretatzen du, eta prozesu horren ezaugarri garrantzitsuenak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinako mundutik Erdi Aroko mundura igarotzeko prozesua aztertu du, baita Europako
espazioaren bilakaera ere.
b) Amerikan inperio kolonialak eratzeak kultura autoktonoetan eta europarrean izan zituen
ondorioak balioetsi ditu.
c) Aro Modernoko monarkia absolutuaren eredu politikoa eta gizarte-eredua identifikatu ditu.
d) Aztergai dugun aldian Europako biztanlerian izandako eraldaketen oinarrizko adierazle
demografikoak aztertu ditu.
e) Arte-estilo nagusietako artelanak identifikatu ditu.
f) Tituluaren profilari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du.
4.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan baliatu ditu, ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
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5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak
eta oinarrizko hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo komunikabideetako ahozko testuen egitura aztertu du, eta haien ezaugarri
nagusiak identifikatu ditu.
b) Entzute aktiboa egin du, eta ahozko mezu baten zentzu orokorra eta eduki espezifikoak
identifikatu ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
6.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita
hautatutako testu laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egunero erabiltzen diren idatzizko testuen egitura aztertu du.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatu ditu, eta ateratako
ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Idatzizko testuak lantzeko jarraibide sistematikoak bete ditu; erabilera diskriminatzaileak
saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
g) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta testuinguruari egokitutako hiztegia erabili.
h) Testuak idazteko garaian gramatikaren eta ortografiaren arau nagusiak aplikatu ditu, testuak
zuzenak eta zehatzak izan daitezen.
i) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
7.- Literatura-testu adierazgarriak irakurtzen ditu, eta norberaren gustua eta irakurtzeko ohitura
eraikitzeko irizpide estetikoak sortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez.
b) Literatura-lanei buruzko informazioa biltzeko tresnak baliatu ditu.
c) Literatura-lan batetik modu positiboan eta negatiboan balioetsitako alderdiei buruzko iritzi
pertsonal arrazoituak adierazi ditu.
d) Obraren edukia bere bizipenekin erlazionatu du.
e) Literatura-testuak ulertzeko estrategiak aplikatu ditu, betiere literaturaren oinarrizko arrazoiak
eta gaiak aintzat hartuta.
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8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta oinarrizko
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, zentzu orokorra eta ideia nagusiak identifikatu ditu, eta proposatutako
lanerako behar duen informazioa hautatu du.
b) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
c) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko oinarrizko estrategiak erabili ditu.
d) Hiztegi, esamolde eta esaldi errazak eta ohikoak erabili ditu, oinarrizko lokailuen bidez lotuta,
komunikazio-truke laburretan ongi moldatzeko moduan.
e) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu gai
ezagunei buruz, aurrez gidoia finkatu ondoren.
f) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
g) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
h) Behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako oinarrizko arauak (kortesia-legeak, erregistroa,
hitzik gabeko hizkuntza edo bestelakoak) komunikazio-trukeetan.
9.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta, gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
b) Testuaren funtsezko ideiak eta komunikazio-asmoa identifikatu ditu.
c) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur eta errazak sortu ditu, ongi egituratuta eta autonomia nahikoaz.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu gelan landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabili ditu
informazioa bilatzeko, idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta
lankidetzan jarduteko.
j) Interesa adierazi du Ingelesa ikasteko eta komunikaziorako erabiltzeko.
k) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko, eleaniztun izatea zeinen
garrantzitsua den onartu du.
l) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Historiaurreko gizarteak eta haien natura-ingurunea
Paisaia naturalaren oinarrizko osagaiak eta faktoreak: klima, erliebea, hidrografia eta landaretza
naturala.
Historiaurreko taldeen ezaugarri orokorrak: nomadismotik sedentarismora.
Antzinaroko gizarte hiritarren oinarrizko ezaugarriak.
Grezia eta Erroma Iberiar Penintsulara iritsi eta bertan egon zirela adierazten duten adibideak.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa
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Geure ondare historiko-artistikoaren eta naturalaren aberastasuna eta aniztasuna.
Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak.
Garai eta kultura desberdinetako zenbait arte-lanen oinarrizko analisiak egiteko jarraibideak.
3.- Europako espazioa eratzeko prozesua Erdi Aroan eta Aro Modernoan
Europaren bereizgarri nagusiak Erdi Arloan eta Aro Modernoan:
Erdi Aroko Europaren ezaugarri orokorrak.
Monarkia Absolutuetako Europaren ezaugarri orokorrak.
Amerika konkistatu eta kolonizatzearen alderdi garrantzitsuenak.
Biztanleria:
- Oinarrizko adierazle demografikoak.
- Zenbait erregimen demografikoren oinarrizko ezaugarriak.
- Biztanleria-grafikoak.
- Europako bilakaera demografikoaren ezaugarri garrantzitsuenak.
4.- Gizarte-zientziak interpretatzeko oinarrizko prozedurak
Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak: idatzizko eta ahozko testuen ulermena,
berariazko hiztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz behar bezala adieraztea eta abar.
Denbora eta espazioa kokatzeko tresna errazak.
5.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Ahozko komunikazioaren hizkuntzaz kanpoko elementuak.
- Hizkuntzaren ahozko erabilera informal eta formalak.
- Komunikazio-testuinguruari egokitzea.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Gaur egungo gertakariei buruzko ahozko azalpen errazak.
- Ahozko aurkezpen errazak.
- Ikus-entzunezko bitartekoak eta IKTak erabiltzea lagungarri.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Arau soziokomunikatiboak.
6.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Idatzizko testuak. Testu motak. Eguneroko bizitzari eta lanbideari dagozkien testuen ezaugarriak.
Irakurketa-estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testu-lokailu nagusiak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
Hainbat hiztegi erabiltzeko jarraibideak.
7.- Literatura-testuak irakurtzea
Literatura-pasarteak irakurtzeko jarraibideak.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura-generoen oinarrizko ezaugarriak estiloari eta gaiari dagokienez:
Narratiba.
Poesia.
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Antzerkia.
8.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea.
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Atzerriko hizkuntzan ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa.
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak, bestelakoak.
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu laburrak ulertzea, hainbat euskarritan.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategien erabilera gidatua: aurrea hartzea, egiaztapena,
laguntza bisuala, bestelakoak.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesu gidatua: plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea eta
berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzeko prozesu gidatua, hainbat euskarritan.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
9.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea: aurrerapena,
egiaztapena, dedukzioa, zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, atzerriko
hizkuntzan idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen oinarrizko hizkuntzaelementuen erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta gidatua egitea: maiz agertzen den lexikoa,
egitura eta esamolde arruntak...
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero gehiago erabiltzea informazioa bilatzeko,
idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak II.
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Kodeak: 3042
Kurtsoa: 2
Iraupena: 144 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problemak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna eta
autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesi guztiak aztertu ditu, eta azalpen arrazoituak eman ditu hipotesiak berresteko edo
gezurtatzeko asmoz.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats egin dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta argudio eta frogen bidez defendatu du
jarrera hori .
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta erakutsi du badituela gatazkak konpontzeko
trebetasunak.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Ikerketak eta laborategiko praktikak egiten ditu; horretarako, metodologia zientifikoa aplikatu,
materiala behar bezala erabili, gauzatzeko modua balioetsi eta emaitzak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
b) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitateetan adierazi.
c) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
d) Lan esperimentalean segurtasunaren eta higienearen oinarrizko arauak onartu eta bete ditu,
eta erabili dituen tresnak eta materiala zaindu ditu.
e) Prozedura esperimental errazak planifikatu ditu hipotesia gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
f) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
g) Datu esperimentalak antolatu eta interpretatu egin ditu, hainbat baliabideren laguntzarekin.
h) Entseguen txostenak egin ditu, eta zer prozedura jarraitu duen, zer emaitza lortu duen eta
azkenean zer ondorio atera dituen adierazi du txosten horietan.
i) Hiztegi zientifikoa egoki erabili du laborategiko txostenetan.
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3.- Oinarrizko gaixotasunak agertzeko aukerari aurrea hartzen dio; horretarako, lanbidearen
ondoriozko jardunetan erabilitako tresna eta gailuen mantentze-lanetako eta desinfektatzeko teknikak
erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lanbidearen ondoriozko jardunetan erabilitako tresna eta gailuen mantentze-lanetako eta
desinfektatzeko teknikak erabili ditu.
b) Lanbide-profilean ohikoenak diren gaixotasun infekzioso eta parasitarioak zeintzuk diren jakin
du.
c) Lanbide-profilari lotutako infekzio eta parasitosiei aurrea hartzeko moduak proposatu ditu.
d) Edozein manipulazio egin aurretik eta egin ondoren eskuak garbitzeko prozedura aztertu eta
protokolizatu du, gaixotasunen transmisioa prebenitzeko.
e) Desinfektatzaileen eta esterilizatzeko metodoen hainbat mota identifikatu eta tipifikatu ditu.
f) Desinfektatzeko eta esterilizatzeko hainbat prozedura aztertu eta esperimentatu ditu.
4.- Prozesu biologikoetan eta industrian gertatzen diren erreakzio kimikoak zeintzuk diren
bereizten du; eguneroko bizitzan duten garrantzia argudiatzen du, eta gertatzen diren aldaketak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizi ditu, eguneroko bizitzako ekintzetan, substantzia berriak
sortu ote diren arabera.
b) Erreakzio kimiko errazetan erreaktiboak eta produktuak identifikatu ditu.
c) Eguneroko bizitzako, naturako eta industriako erreakzio kimiko garrantzitsuenak identifikatu
ditu.
d) Endotermiko eta exotermikoetan sailkatu ditu erreakzio kimikoak.
e) Hainbat erreakzio kimiko tipo bereizi ditu, hala nola errekuntza, oxidazioa, deskonposizioa,
neutralizazioa eta sintesia.
f) Erreakzio kimiko errazen osagaiak eta prozesua identifikatu ditu laborategian saiakuntzak
eginda.
g) Txostenak egin ditu formatu digitalean, lanbide-profilarekin lotura duten industriei buruz, eta
industria horietan gertatzen diren prozesuak deskribatu ditu sinpleki.
5.- Elkarrekin lotzen ditu ohiko egoeretan sortzen diren indarrak eta indar horiek eragiten dituzten
efektuak, aintzat hartuta objektuen mugimenduan edo pausagunean lagungarri ote diren eta zer
magnitudek parte hartzen duten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eguneroko mugimenduak bereizi ditu, ibilbidearen eta bizkortasunaren arabera.
b) Egindako distantzia, abiadura eta denbora elkarren artean lotu ditu, eta magnitude horiek
Nazioarteko Sistemaren unitateetan adierazi ditu.
c) Mugimendu zuzen uniformea zehazten duten parametroak adierazpen grafikoen eta ekuazio
matematikoen bitartez lotu ditu.
d) Abiaduren kalkulu errazak egin ditu mugimendu uniformeetan.
e) Eguneroko bizitzako egoeretan esku hartzen duten indarrak identifikatu ditu, eta eragiten
dituzten efektuekin lotu ditu.
f) Egoera zehatzetan, indar baten eta indar horrek gorputz baten mugimendu-egoeraren
deformazioan edo aldaketan izaten duen efektuaren arteko lotura ezarri du.
g) Makina sinpleen baliagarritasuna onartu du; haien funtzionamendua interpretatu du, eta makina
horien efektuei dagozkien kalkulu errazak egin ditu.
h) Eguneroko bizitzako egoeretan marruskadura-indarren efektuak zeintzuk diren aztertu du.
i) Gorputzen pisua interpretatu du, eta badaki pisu horren erantzule grabitate-indarra dela.
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j) Newton-en legeak eguneroko bizimoduko egoeretan aplikatu ditu.
6.- Energia elektrikoaren ekoizpenari, garraioari eta erabilerari dagozkion oinarrizko alderdiak
identifikatzen ditu, baita haren kontsumoan esku hartzen duten faktoreak ere; horretarako, gertatzen
diren aldaketak eta magnitude nahiz balio bereizgarriak deskribatzen ditu, eta elektrizitateak
zientziaren eta teknologiaren garapenean eta jendearen bizi-baldintzetan duen eragina balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren izaera elektrikoa azaldu du fenomeno elektrostatikoak agerian jartzen dituzten
eguneroko egoeretan.
b) Azaldu du eroale baten bitartez mugimenduan dauden kargak direla korronte elektrikoa, eta
magnitude garrantzitsuenen esanahia interpretatu du.
c) Eguneroko bizimoduan elektrizitatea kontsumitzean aintzat hartu beharreko oinarrizko
magnitude fisikoak identifikatu eta maneiatu ditu.
d) Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena aztertu ditu, eta haiek hobetzeko ildoak
ezarri ditu.
e) Energia elektrikoa sortzen denetik erabiltzailearengana iristen den arteko etapen oinarrizko
deskribapena egin du.
f) Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektrikoei buruzko informazioa bildu du, eta mota
bakoitzaren alde onak eta alde txarrak aztertu ditu.
g) Energia nuklearra erabiltzearen alderdi positiboak eta negatiboak aztertu ditu. Isuri eta
hondakin nuklearrak.
h) Elektrizitateak zientziaren eta teknologiaren garapenari eta bizi-baldintzak hobetzeari zer
ekarpen egiten dizkien onartu du, baita zer arrisku dituen ere.
7.- Kutsatzaile atmosferiko garrantzitsuenak kategorizatzen ditu, eta haien jatorriak identifikatzen
ditu; halaber, eragiten dituzten efektuekin lotzen ditu, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Atmosferak izaki bizidunak babesteko betetzen duen eginkizuna justifikatzen duten arrazoiak
identifikatu ditu, eta argudio errazekin justifikatu ditu.
b) Kutsadura atmosferikoaren fenomenoak zeintzuk diren aztertu du, baita zein diren fenomeno
horien eragile garrantzitsuenak ere.
c) Euri azidoaren fenomenoari buruz ikertu du, fenomenoaren berehalako eta etorkizuneko
ondorioak zeintzuk diren ere ikasi du, nola saihets daitekeen kontuan izanik.
d) Berotegi-efektua bizia garatzeko zein garrantzitsua den deskribatu du, eta berotze globalaren
arazoa, arazoa zer arrazoik eragiten duten eta arazoa gutxitzeko neurriak azaldu ditu.
e) Ozono-geruzaren garrantzia deskribatu du, eta era errazean azaldu ditu arian-arian geruza hori
suntsitzearen ondoriozko arazoak.
8.- Uraren kutsatzaileak identifikatzen ditu, kutsatzaile horiek ingurumenean duten efektua
bakoitzaren arazketa-tratamenduarekin lotzen du, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planetan bizia izateko eta bizirauteko urak betetzen duen eginkizuna onartu eta balioetsi du.
b) Lurrean, oro har, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, baliabide hidrikoak nola banatzen
diren azaltzen duten diagramak eta eskemak interpretatu ditu, baita baliabide horiek biziarengan eta
gizakiongan duten eragina azaldu ere.
c) Ur geza modu jasangarrian kudeatzeak zer esan nahi duen azaldu du, eta kudeaketa horretan
lagunduko duten neurriak zerrendatu ditu.
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d) Akuiferoak kutsatzeak izaki bizidunen populazioengan duen efektu kaltegarria identifikatu du.
e) Laborategian, hainbat jatorritako ur-laginen kutsatzaile posibleak identifikatu ditu.
f) Uraren kutsadurak eta ura arduragabe erabiltzaileak eragiten dituzten efektuak aztertu ditu.
9.- Lurreko gainazalaren erliebeak eta paisaiak eratzeko eta aldatzeko prozesuak sailkatzen ditu,
eta eragile geologikoen eta gizakion ekintzarekin lotzen ditu, prozesu horiek baldintzatzen dituen
aldetik; halaber, baliabide geologikoak eta lurzorua zaintzeko lagungarri diren neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erliebearen modelaketa baldintzatzen duten faktoreak (klima, arroka-materialen ezaugarriak,
eta beste) modelaketaren ondorio diren paisaia motekin lotu ditu.
b) Meteorizazioko, higadurako, garraioko eta sedimentazioko prozesuak bereizi ditu.
c) Kanpoko eragile geologiko garrantzitsuenak bereizi ditu, eta erliebea eratzeko prozesuekin zer
nolako lotura duten adierazi du.
d) Elkarrekin lotu ditu eragile geologiko nagusien ekintza eta paisaian eragiten dituzten zenbait
forma.
e) Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan eta
aldaketan zer garrantzi duten aztertu du.
f) Lurzorua kutsatzen duten faktore eta arrazoi nagusiak identifikatu ditu, eta lurzoruaren
kontserbazioa eta baliabide geologikoak egoki kudeatzea garrantzitsuak direla onartu du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko eta ingurune hurbileneko paisaia bereizgarriei buruzko ikerketa
egin du, eta paisaia horren modelatzea baldintzatu duten giza faktoreetako zenbait identifikatu ditu.
10.- Ingurumen-orekari laguntzen dio; horretarako, ingurumen-arazo nagusien arrazoiei eta
ondorioei buruzko argudioak ematen ditu, betiere garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, eta
ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko ekintzak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ingurumen-arazo garrantzitsuenak sailkatu ditu, dela oro har, dela Euskal Autonomia
Erkidegoan: baliabideak ahitzea eta gehiegi ustiatzea, kutsadura areagotzea, biodibertsitatea galtzea,
klima aldatzea, desertifikazioa, hondakinak, eta beste.
b) Ingurumen-arazo nagusiak arazo horiek eragiten dituzten arrazoiekin lotu ditu, eta arazoen
ondorioak ere zehaztu ditu.
c) Baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatu behar direla argudiatu du.
d) Birziklatzearen eta baliabide materialak berrerabiltzailearen alde onak eta alde txarrak aztertu
ditu.
e) Energia-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea ingurumenarentzat zein garrantzitsua den
azaldu du.
f) Bere aztarna ekologikoa kalkulatu du, eta adierazi du baliabide naturalen kontsumoa
desorekatua eta gehiegizkoa dela.
g) Ingurumenaren narriadura geldiarazteko konpromiso eta ekintza pertsonalen zerrenda egin du.
h) Ikastetxean ingurumena hobetzeko jardueretan parte hartu du.
i) Euskal Autonomia Erkidegoan garapen jasangarriarekin lotuta egiten diren ingurumenestrategietako zenbait identifikatu ditu.
11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, ekuazioak eta ekuazio-sistemak ebazteko
metodoak aplikatzen ditu, eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adierazpen aljebraiko errazak egin eta sinplifikatu ditu.
b) Zenbakizko balioak atera ditu adierazpen aljebraiko batetik.
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c) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak, eta ezezagunak
identifikatu ditu.
d) Lehen eta bigarren mailako ekuazio errazak ebatzi ditu, modu aljebraikoan eta grafikoki.
e) Problema bat ebazteko ekuazio egokiak proposatu ditu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak eta beste jakintza-arlo batzuetakoak ebatzi ditu, ekuazioen
eta sistemen bitartez.
g) Balioetsi du hizkuntza aljebraikoa bizitza errealaren egoerak irudikatzeko zehatza, sinplea eta
erabilgarria dela.
12.- Testuinguru errealetan agertzen diren irudi geometrikoak zuzenean eta zeharka neurtzen
ditu, eta horretarako behar dituen tresna, formula eta teknikak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi eta gorputz geometrikoen angeluak, luzerak, azalerak eta bolumenak neurtzeko tresna
egokiak erabili ditu.
b) Hainbat estrategia erabili ditu (antzekotasunak eta irudi sinpleagoetan deskonposatzea,
besteak beste), mundu fisikoan zeharkako neurriak zenbatesteko eta kalkulatzeko.
c) Perimetroak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak erabili ditu, eta unitate egokiak
esleitu dizkie.
d) Antzeko irudiak identifikatu ditu, eta proportzionaltasun-harremanak ezarri ditu.
e) Thalesen teorema aplikatu, eta triangeluen antzekotasuna erabili du, problema geometrikoak
ebazteko.
f) Taldean lan egin du neurriak lortzeko.
g) IKTak erabili ditu, hainbat irudi eta gorputz irudikatzeko.
13.- Taula, grafiko, adierazpen aljebraiko edo enuntziatu baten bidez emandako erlazio funtzional
sinpleak interpretatzen ditu; balioak lortzen ditu haietatik, eta aztertutako fenomenoari buruzko
ondorioak ateratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

du.

a) Egoera bakoitzean esku hartzen duten aldagaiak identifikatu ditu.
b) Aldagaien arteko mendekotasuna aztertu du, eta harreman posibleak bilatu.
c) Aztergai diren grafiko eta taulen irakurketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin du.
d) Magnitudeen arteko mendekotasun linealeko eta koadratikoko harremanak identifikatu ditu.
e) Funtzio linealak grafikoki irudikatu ditu.
f) Funtzio koadratikoak grafikoki irudikatu ditu.
g) Funtzio esponentziala grafikoki irudikatu du.
h) Benetako egoerekin lotutako funtzio motak irudikatzen dituzten grafikoetatik informazioa atera
i) Baliabide teknologikoak erabili ditu grafikoak irudikatzeko.

14.- Estatistika-populazio baten inguruko datu eta grafikoak jaso, antolatu eta irudikatzen ditu,
metodo eta tresna teknologiko egokiak erabilita eta alderdi nabarmenenak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Populazio baten estatistika-datuak jaso, antolatu eta irudikatu ditu estatistika-tauletan.
b) Maiztasun absolutuak eta erlatiboak kalkulatu ditu.
c) Aztertutako egoerari gehien egokitzen zaizkion estatistika-grafikoak egin ditu.
d) Datu-banaketa baten batez bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu eta behar bezala
interpretatu ditu.
e) Kalkulagailua edo software egokia erabili du, parametroak kalkulatzeko eta estatistika-grafikoak
sortzeko.
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f) Aztertutako datu eta grafikoetan oinarrituta zentzuzko ondorioak atera ditu, eta informazio
garrantzitsua komunikatzeko txostenak egin.
15.- Gertaera baten probabilitate-balioari buruzko iragarpenak egiten ditu, aurretik enpirikoki
lotutako informazioan edo kasu sinpleen azterketan oinarrituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hiztegi egokia erabili du probabilitatearekin lotutako egoerak deskribatzeko.
b) Ausazko gertakari baten kasu posibleen kontaketa egin du, taula edo zuhaitz-diagrama errazak
erabilita.
c) Gertakari jakin bat gertatzeko maiztasun erlatiboaren kontzeptua erabili du, eta ehuneko
moduan adierazi.
d) Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak bereizi ditu.
e) Laplaceren araua aplikatu du, eta gertakari baten probabilitatea zehaztu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak ebatzi ditu probabilitate-kalkulu errazak eginez.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: antolaketa, materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko materialak eta oinarrizko tresnak erabiltzeko prozedurak eta jarraibideak.
Mikroskopio optikoa eta digitala eta lupa binokularra erabiltzeko jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Oinarrizko magnitudeak neurtzea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Laborategian laneko txostenak egiteko arauak.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko.
3.- Laneko segurtasuna eta osasuna
Laneko materiala garbitzeko, kontserbatzeko, zaintzeko eta biltegiratzeko teknikak.
Eskuak garbitzeko protokoloa.
Desinfektatzaile motak eta haiek erabiltzeko moduak.
Laneko materiala desinfektatu eta esterilizatzeko teknikak.
Langileen, materialaren eta lantokiaren garbiketa eskasaren ondoriozko arriskuak.
Langileen babes pertsonalerako neurriak lanbide-profilaren arabera.
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4.- Eguneroko erreakzio kimikoak
Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak.
Erreakzio kimikoa. Erreakzio kimikoaren interpretazio makroskopikoa, substantzia bat beste
zenbait substantzia bihurtzeko prozesu den aldetik.
Energia-trukea erreakzio kimikoetan.
Erreakzio kimikoak eguneroko bizitzako eremuetan.
Oinarrizko erreakzio kimikoak.
5.- Indarra eta mugimendua
Mugimendua: erreferentzia-sistemak, ibilbidea, posizioa, egindako bidea.
Mugimenduak sailkatzea beren ibilbidearen arabera.
Abiadura. Unitateak.
Mugimendu zuzen uniformea: ezaugarriak. Interpretazio grafikoa.
Indarraren kontzeptua. Indarra, interakzio baten emaitza.
Indarren efektuak: deformazioa eta mugimendu-egoeraren aldaketa.
Grabitazioa. Gorputzen pisua.
Ohiko egoeretan solido bati aplikatutako indarrak irudikatzea. Ondoriozkoa edo erresultantea.
Lana eta energia. Makina sinpleak.
6.- Energia elektrikoa
Materia eta elektrizitatea. Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak.
Korronte elektrikoa.
Elektrizitatea, garapen teknologikoa eta bizi-baldintzak.
Elektrizitatearen kontsumoan erabiltzen diren oinarrizko magnitudeak: energia eta potentzia.
Aplikazioak eguneroko bizitzan.
Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena.
Energia elektrikoa ekoizteko sistemak.
Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa. Etapak.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektriko nagusiak.
7.- Atmosferaren kutsadura
Kutsadura. Kutsatzaile nagusien kategorizazioa.
Kutsadura atmosferikoa; arrazoiak eta ondorioak.
Atmosferarekin lotutako ingurumen-arazo nagusiak:
Euri azidoa.
Berotze globala: berotegi-efektua areagotzea
Ozono-geruza suntsitzea.
8.- Uraren kutsadura
Ura: planetan bizia izateko funtsezko faktorea.
Uraren kutsadura:
Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak.
Hondakin-uren arazketa.
Ura eta osasuna.
Ura modu jasangarrian kudeatzea, baliabide den aldetik.
9.- Lurzoruaren kutsadura eta paisaia aldatzea
Lurreko paisaia eta erliebea baldintzatzen duten faktoreak.
Kanpoko eragile eta prozesu geologikoak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa.
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Eragile geologikoek erliebean eta paisaian egindako ekintzaren emaitzak.
Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan duten
garrantzia.
Lurzoruaren kontserbazioa. Kutsatzaile nagusiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia bereizgarri motak.
10.- Ingurumen-oreka eta garapen jasangarria
Ingurumenaren orekan eta kontserbazioan eragina duten faktoreak.
Giza jarduera eta ingurumena: inpaktu nagusiak.
Baliabide materialak eta energia-baliabideak gehiegi ustiatzearen ondorioak.
Hondakinak eta haien kudeaketa. Birziklatzea.
Kontsumoa eta garapen jasangarria: aztarna ekologikoa.
Garapen jasangarriaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
Onartzea ingurumena zaindu egin behar dela eta ingurumena errespetatzen duten
elkartasunezko jokabideak izan behar direla.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arazo nagusiak eta kudeaketa jasangarriaren neurriak.
11.- Ekuazioak eta sistemak ebaztea eguneroko egoeretan
Adierazpen aljebraikoak. Adierazpen aljebraikoen eraldaketa
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Lehen eta bigarren mailako ekuazioen ebazpen aljebraikoa eta grafikoa.
Ekuazio-sistema linealak.
Ekuazio-sistema lineal eta errazak ebaztea. Ebazteko metodoak.
Problemak ebaztea lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez.
12.- Irudi eta gorputz geometrikoak neurtzea
Elementu geometrikoak: puntuak, zuzenak eta planoak
Poligonoak eta poliedroak: elementuak deskribatzea eta sailkapena egitea.
Triangeluen azterketa. Triangeluen sailkapena.
Antzekotasuna. Triangeluen antzekotasuna. Thalesen teorema.
Zirkunferentzia eta zirkulua: zirkuluaren luzera eta azalera kalkulatzea.
Hainbat gorputz eta irudi aztertzea espazioan: prismak, piramideak, zilindroa, konoa eta esfera.
Hainbat gorputz eta irudiren bolumena aztertzea espazioan.
13.- Funtzio eta grafikoen hizkuntza
Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko erraz baten bitartez deskribatutako fenomenoa
interpretatzea.
Funtzio linealak. Funtzio koadratikoak.
Beste funtzio batzuen azterketa: esponentziala
Grafikoak egin eta interpretatzea software egokia erabilita (kalkulagailu grafikoak edo
ordenagailua).
14.- Estatistikako elementuak
Estatistika deskribatzailearen oinarrizko elementuak: Populazioa, lagina. Aldagai kualitatiboak,
kuantitatiboak.
Taula eta grafiko estatistikoak.
Zentralizazioaren eta sakabanaketaren neurketak
Kalkulu-orria: datuak antolatzeko, kalkuluak egiteko, grafiko estatistiko egokienak sortzeko eta
egoera berrien simulazioak egiteko tresna.
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15.- Probabilitatea kalkulatzea
Ausazko fenomenoak. Ausazko gertakariak. Gertakari baten maiztasuna. Maiztasun erlatiboa.
Probabilitatearen kontzeptua.
Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak.
Lagin-espazioa esperimentu errazetan.
Taula eta zuhaitz-diagrama errazak.
Probabilitateak kalkulatzea Laplaceren arauaren bitartez –esperimentu errazetan– edo
simulazioen bitartez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea II.
Kodea: 3012
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 168 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Badaki zeintzuk diren gaur egungo gizarteen funtsezko ezaugarriak, eta haien antolamendu
sozial, politiko eta ekonomikoaren oinarrizko ezaugarriak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo gizarte-antolamenduaren ezaugarriak ordenatu ditu.
b) Europako espazioa bateratzeko prozesua balioetsi du, bilakaera aztertuta.
c) Egungo harreman ekonomikoen eredu globalizatuaren berri badu.
d) Tituluari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du, eta gertatutako
eraldaketak deskribatu ditu.
e) Informazioa biltzeko tresna errazak landu ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
baliatuta.
f) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
g) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
h) Gaur egungo arte-adierazpenen funtsezko bereizgarriak identifikatu ditu.
2.- Sistema demokratikoaren oinarrizko printzipioak interpretatzen eta balioesten ditu, eta
erakundeak eta funtzionamendua aztertzen ditu. Jabetzen da garrantzitsuak dela bitartekotza eta
gatazkak konpontzea, eredu demokratikoa hedatzeko bidean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jabetu egin da Espainiako eredu demokratikoaren funtsezko bereizgarriez, eta herrialdearen
garapenaren testuinguru historikoa balioetsi du.
b) Ingurune hurbileko harreman pertsonal eta sozialetan diskriminazio ezaren printzipioak duen
inplikazioa balioetsi du.
c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioak onartu ditu, gaur egungo
munduan zer nolako egoera dagoen ikusi du, eta pertsonen eguneroko bizitzan zer nolako eragina
duten balioetsi du.
d) Nazioarteko erakunde garrantzitsuenen funtzionamendu-arauak, erakundeak eta printzipio
gidariak aztertu ditu.
e) Lankidetzako eta iritziak erkatzeko jardueretan erabiltzeko moduko informazioa landu du.
3.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
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b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan erabili ditu ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
4.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboaren teknikak aplikatu ditu hainbat iturritatik jasotako ahozko testuak aztertzean.
b) Jabetu da zein den ahozko interakzioaren komunikatzeko asmoa eta egitura, eta erantzun
posibleak balioetsi ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta testuen ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu,
baita gero eta konplexutasun handiagoko testuak osatzeko estrategiak ere, gero eta autonomia
handiagoz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu moten ezaugarri nagusiak balioetsi eta aztertu ditu, egin nahi duen lanerako mota
egokiena zein den hautatzeko.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak modu sistematikoan aplikatu
ditu, eta ateratako ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Erabilera akademikoko eta profesionaleko idatzizko testuen egitura aztertu du, eta hizkuntzaren
erabilerak eta mailak bereizi ditu.
g) Idatzizko testuak prestatzeko garaian jarraibide sistematizatuak erabili ditu, idatzizko
komunikazioa hobetzeko; erabilera diskriminatzaileak saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
h) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta hiztegi egokia erabili du hizkuntza-arauak eta xede-erabilerak aintzat hartuta.
i) Testuak idaztean gramatikaren eta ortografiaren arau garrantzitsuenak aplikatu ditu, hartara,
azken testua argia, zehatza eta egokia izan dadin formatuari eta komunikazio-testuinguruari
dagokienez.
j) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
6.- Literatura-testu adierazgarriak interpretatzen ditu; egilearen asmoa zein den konturatzen da,
eta testu horiek beren testuinguru historiko, soziokultural eta literarioarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez, eta dagokion testuinguruan kokatu du.
b) Literatura-lanetan hautemandako alderdiei buruzko iritzi pertsonal arrazoituak eman ditu.
c) Literatura-testuak aztertzeko estrategiak aplikatu ditu, eta gaiez eta zioez ohartu da.
d) Literatura-arloko autore, obra edo aldi bati buruzko informazioa bildu du monografia labur
batean.
7.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategiak eta oinarrizko hizkuntzaarauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, eta igorlearen asmoa eta gaia zeintzuk diren ondorioztatu du.
b) Testuaren ideia orokorra ulertu du, eta bere hitzekin adierazi du.
c) Irudiaren laguntzarekin, ideia garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
d) Entzutearen helbururako garrantzitsuak diren informazio espezifikoak atera ditu.
e) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
f) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko estrategiak erabili ditu.
g) Eremu akademikoarekin, pertsonalarekin eta lanbide-eremuarekin lotutako gaiei buruzko
lexiko, esamolde eta esaldi errazak erabili ditu.
h) Oinarrizko lokailuak erabili ditu ahozko testu laburrak sortzean.
i) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu lanbideeremuko gai ezagunei buruz.
j) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
k) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
l) Komunikazio-trukeetan, behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako arauak (kortesialegeak, erregistroa, hitzik gabeko hizkuntza, bestelakoak).
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testuaren oinarrizko komunikazio-asmoa identifikatu du.
b) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
c) Informazio espezifikoa eta garrantzitsua lokalizatu eta hautatu du.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak sortu ditu.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu eremu pertsonalarekin, akademikoarekin eta lanbide-eremuarekin loturik gelan
landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
j) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
k) Ingelesa komunikatzeko erabili nahi duela eta ikasi nahi duela adierazi du.
l) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko eleaniztun izateak duen
garrantzia onartu du.
m) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
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B) Edukiak:
1.- Gizarte garaikideak
Gizarte demokratikoak.
Sistema demokratikoen eraketa.
Nazioarteko harremanak.
Egungo mundu globalizatua.
Lankidetza-politikak.
Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako egungo harreman-esparruan.
Europaren eraketa.
Europar Batasuna, oinarrizko erakundeak eta funtzionamendua.
Egitura ekonomikoa:
- Globalizazio ekonomikoa eta garapen jasangarria. Elkarrekiko mendetasuna eta globalizazioa.
- Industriaren deslokalizazioa eta merkataritza-modu berriak.
- Bertako ekoizpen-sektorearen bilakaera.
Arte garaikidearen oinarrizko ezaugarriak.
2.- Sistema demokratikoa eta sistema horren erakundeak
Demokrazia, zuzenbidezko estatu.
Oinarrizko eskubideak, arauen zutabe.
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean.
Giza Eskubideak eguneroko bizimoduan.
Eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzea.
Espainiako eredu demokratikoa. 1978ko Konstituzioa. Autonomien Estatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde politikoak eta lurralde-antolaketa.
Gatazkak ebaztea:
- Bide ez-demokratikoak eta indarkeriazkoak.
- Indarkeriarik gabeko bideak eta bide demokratikoak.
3.- Gizarte Zientzietako informazioaren tratamendua eta lanketa
informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.
Aurkezpenak eta argitalpenak IKTak erabiliz.
Lankidetza-lanerako estrategiak.
Funtzionamendu-arauak eta jarrerak iritziak alderatzean.
4.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Ahozko testuak.
Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ideia eta argumentuak azaltzea: edukiak antolatu eta planifikatzea.
Ikus-entzunezko bitartekoak erabiltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
Entzuleen interesa hobetzeko estrategiak.
Arau soziokomunikatiboak.
5.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Idatzizko testuak: txostenak, saiakerak, bestelakoak.
Testu akademikoak irakurtzeko estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
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Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testuinguruarekin lotutako alderdiak: erregistroa, deixia, estilo zuzena eta zeharkakoa.
- Diskurtsoarekin lotutako alderdiak: lokailuak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
6.- Literatura-testuak irakurtzea
Testu ez-literarioak interpretatzea.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura eta generoak.
XX. mendeko euskarazko eta gaztelaniazko literatura-lanetako pasarteak eta testuak irakurtzea.
7.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Ingelesez ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak...
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu erraz, labur edo ertainak ulertzea, hainbat euskarritan
emanak, eremu pertsonalean, akademikoan eta lanbide-eremuan ohikoak diren eta maiz gertatzen
diren komunikazio-egoerei dagokienez.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategia erabiltzea: aurrea hartzea, egiaztapena, laguntza
bisuala, aldez aurretiko ezagutzak…
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesua, finkatutako jarraibideei jarraikiz: plangintza eta informazioa
bilatzea, testua sortzea eta berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzea, hainbat euskarritan emanak, eremu pertsonaleko eta
lanbide-eremuko gaiei dagokienez.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
8.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: aurrerapena, egiaztapena, dedukzioa,
zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, ingelesez
idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
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- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen hizkuntza-elementuen
erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta egitea: lanbide-arloari dagokion lexiko espezifikoa, baita
eremu akademiko eta pertsonalarekin lotura duena ere, egitura eta esamolde arruntak.
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea
Kodea: E800
Kurtsoa: 2
Iraupena: 53 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzako hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak
aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak zabaltzeko eta
produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.
b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu
ditu.
c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.
d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.
e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.
2.- Ekimen sortzaileak bere garapen pertsonal eta profesionalerako eskaintzen dituen aukerak
aztertzen eta baloratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kultura ekintzailearen kontzeptua eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen
garrantzia aztertu ditu.
b) Ekimenak, sormenak, erantzukizunak eta talde-lanak duten garrantzia baloratu du, jarduera
ekintzailean arrakasta lortzeko funtsezko konpetentziak baitira.
c) Ekimen sortzailea baloratu du, erronka pertsonalei eta profesionalei aurre egiterakoan jarrera
positiboa delakoan.
d) Enpresaburuaren kontzeptua eztabaidatu du, eta enpresaburuak ekonomia- eta gizartegarapenean duen ekarpena aztertu, baita profilaren eskakizun eta jarrerak ere.
e) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.
3.– Lan-harremanen ondoriozko eskubide eta betebeharrak interpretatzen ditu, eta gaitasuna
dauka haiek lan-kontratuetan aurkitzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.
b) Kontratazio-modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa
sustatzeko neurriak identifikatu ditu.
c) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.
d) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.
e) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.
f) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan
adostutako lan-baldintzak identifikatu ditu.
4.- Laneko segurtasun- eta osasun-arloko arau-esparrua interpretatzen du, eta Laneko Arriskuen
Prebentziorako neurriak aplikatzen, eta lehen sorospenak ematen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamenduei, materialei eta ekoizpen-prozesuari dagozkion prebentzio-arau nagusiak
identifikatu ditu, baita lan-ingurunean beharrezkoak diren norbera babesteko ekipoak (NBE) ere.
b) Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko betebehar eta eskubideak identifikatu ditu eta
haien arabera jardun du.
c) Laneko baldintzak eta arriskuak interpretatu ditu, baita arrisku horien prebentzioa ere.
d) Lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen motak
identifikatu ditu.
e) Botikinaren osaera eta erabilera identifikatu du eta, hala behar izan denean, lehen
sorospenetako oinarrizko teknikak aplikatu ditu kalte mota ezberdinen aurrean.
5.– Laneko Arriskuen Prebentzioan erantzukizuna duten agenteak eta haien zereginak
identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako erakundeak eta agenteak identifikatu ditu.
b) Bere lanbide-eremuko prozedura espezifikoetan berezkoak diren arriskuak ebaluatu ditu.
c) Lan-inguruneko ingurumen-arriskuak nahiz sortutako hondakinen tratamendua identifikatu ditu.
d) Alderdi horri dagokionez, existitzen diren planetako elementuak identifikatu ditu (prebentzioa,
larrialdia, beste batzuk).
e) Prebentzioaren kudeaketaren oinarrizko elementuak identifikatu ditu.
f) Lan-inguruneari dagozkion lan-arriskuen prebentziorako neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Laneratzea eta bizialdi osoko ikaskuntza
Tituluari lotutako prestakuntzako aukerak eta ibilbideak identifikatzea.
Tituluari lotutako lanbide-sektorea aztertzea eta interpretatzea, eta lanpostu posibleak
identifikatzea.
Curriculum vitaea prestatzea, eta elkarrizketa simulatu bateko portaera eta jarrerak aztertzea.
Jarduera ekintzailetik eratorritako aukerak eta arriskuak ebaluatzea.
2.- Ekimen sortzailea
Kultura ekintzailea garapenaren eta gizarte-ongizatearen eragile.
Jarduera ekintzailearen faktore gakoak: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak
hartzea: ekintzailearen profila identifikatzea.
Arriskua ebaluatzea jarduera ekintzailean.
Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.
3.- Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak
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Langileen eskubideak eta betebeharrak.
Lan-kontratua: kontratuen elementuak, ezaugarriak eta motak.
Nomina eta Gizarte Segurantzaren eta PFEZaren kargurako atxikipenak interpretatzea.
Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.
Ordezkaritza sindikala, eta hitzarmen kolektiboen interpretazioa.
4.- Laneko segurtasuna eta osasuna: oinarrizko kontzeptuak
Oinarrizko arau-esparrua, lan-arriskuen prebentzioaren arloan. Arlo horretako eskubideak eta
betebeharrak.
Lana eta osasuna: Lanbide-arriskuak. Arrisku-faktoreak.
Lanaren ondoriozko kalteak. Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak. Lanak eragindako
beste patologia batzuk.
Langileen osasuna kontrolatzea.
Lan-karga, nekea eta lanarekiko asegabetasuna.
Lehen laguntzak.
5.- Arrisku orokorrak eta prebentzioa
Segurtasun-baldintzekin lotzen diren arriskuak.
Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Taldeko eta banakako babesa.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak:
- Laneko segurtasuna eta osasuna jorratzen dituzten erakunde publikoak.
- Prebentzio-lana antolatzea: "oinarrizko ohiturak".
- Dokumentazioa: jaso, prestatu eta artxibatzea.
Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza
Kodea: 3067
Kurtsoa: 2
Iraupena: 260 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Ile-apainketako eta estetikako materiala jaso eta hura biltegiratu eta kontserbatzeko oinarrizko
jarduerak egiten ditu, eta haren ezaugarriak identifikatzen ditu, hartutako jarraibideekin bat prozedurak
aplikaturik.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jasotako jarraibideak interpretatu ditu, eta salgaiak jasotzeko prozesuei loturiko agiriak
identifikatu.
b) Jasotako salgaiak kualitatiboki nahiz kuantitatiboki eskatutakoei ote dagozkien egiaztatu du,
ezarritako jarraibide edo prozedurekin bat.
c) Harrera egiteko prozesuan hauteman diren desbideratze edo anomalien berri eman du
denboraz eta moduz.
d) Biltegiratze-eragiketak egiteko irizpideak behar bezala aplikatu ditu, ezarritako jarraibideak eta
arauak kontuan izanik.
e) Salgaiak sailkatu ditu, zainketa eta laneko segurtasun-baldintza egokienak erabiliz.
f) Izakinen iraungipen-data kontrolatu du.
g) Biltegia txukun eta garbi mantendu du.
2.- Ekipamenduen eta lantokiaren garbiketan, desinfekzioan eta prestakuntzan parte hartzen du,
eta, orobat, agenda kontrolatzeko eta bezeroari harrera egiteko jardueretan, ile-apainketako eta
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edergintzako aretoan, portaera arauak egindako zerbitzuaren kalitateari loturik.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gainazalen eta altzarien garbiketa eta desinfekzioa behar bezala egin du.
b) Lan-eremua egoki prestatu du, egin beharreko zerbitzuaren arabera, enpresaren berariazko
prozedurak interpretatuz.
c) Teknika bakoitzari dagozkion lanabes, tresna osagarri eta aparatuak prestatu ditu.
d) Norberaren irudia enpresaren irudiari egokitu zaio, laneko arropari eta garbitasunari
dagokionez jartzen dituen baldintza guztiak beterik.
e) Egin beharreko zerbitzuetarako hitzorduak zuzen erregistratu ditu, ezarritako jarraibideekin bat.
f) Bezeroari harrera egin zaio, adeitasunez eta jendetasunez harturik.
g) Bezeroa egoki kokatu eta babestu du, erabili behar den estetika teknikaren eta hartutako
jarraibideen arabera.
h) Behar den informazioa modu egokian eskatu du, bezeroaren dosierrean jartzeko.
i) Bezeroaren iritzia jaso du, haren gogobetetasuna eta egindako zerbitzuaren kalitatea
erlazionatzeko.
j) Sortutako hondakinen sailkako bilketa egin du, higieneari eta osasunari buruz nahitaez bete
behar den araudia nahiz enpresak berariaz dituen arauak beterik.
3.- Arduradunak gainbegiraturik, ilea garbitzeko, egokitzeko eta haren forma edo kolorea
aldatzeko oinarrizko teknikak erabiltzen ditu, hautatutako teknika azken emaitzarekin alderatuz eta
erabilitako produktu desberdinen eragina ezagutuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ilea garbitzeko, egokitzeko eta haren forma edo kolorea aldatzeko enpresak erabiltzen dituen
berariazko prozedurak identifikatu eta interpretatu ditu.
b) Teknika batzuk eta bestean garatu aurretik aritzeko urrats eta moduak identifikatu eta alderatu
ditu, ezarritako jarraibide eta arauekin bat.
c) Egin beharreko ile-apainketako teknikak garatu aurretik beharrezkoak diren elementu guztien
erabilgarritasuna egiaztatu du.
d) Zerbitzu batzuk edo besteak egiterakoan bezeroak eta profesionalak izan behar duten jarrera
ergonomikoa deskribatu du.
e) Bezeroa prestatu eta babestu du, enpresak ezarritako jarraibide eta prozeduren arabera.
f) Gainbegiratupean, ile-apainketako teknika batzuk eta besteak aplikatu ditu, ezarritako
jarraibide eta prozedurei jarraituz, eta jasotzen dituen jarraibideak arretaz bete ditu.
g) Lan-eremua prozesu osoan garbi eta txukun mantendu du.
h) Eragiketa guztiak egin dituenean osasun- eta higiene-araudia, laneko segurtasunekoa eta
ingurumena babestekoa kontuan hartu ditu.
i) Prozesua enpresak eskatu eta zehaztutako denboran burutu du.
4.- Gainbegiratupean, manikurako eta pedikurako oinarrizko teknikak eta ilea depilatu eta
koloregabetzekoak erabiltzen ditu, eta, horretarako, hautatutako teknika azken emaitzarekin
erlazionatzen du, eta erabilitako produktu desberdinen eragina ezagutzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Manikura, pedikura, depilazioa eta ilearen koloregabetze lanak egiteko enpresak erabiltzen
dituen berariazko prozedurak identifikatu eta interpretatu ditu.
b) Teknika batzuk eta bestean garatu aurretik aritzeko urrats eta moduak identifikatu eta alderatu
ditu, ezarritako jarraibide eta arauekin bat.
c) Egin beharreko estetikako teknikak garatu aurretik beharrezkoak diren elementu guztien
erabilgarritasuna egiaztatu du.
d) Bezeroa prestatu eta babestu du, enpresak ezarritako jarraibide eta prozeduren arabera.
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e) Gainbegiratupean, estetikako teknika batzuk eta besteak aplikatu ditu, ezarritako jarraibide eta
prozedurei jarraituz, eta jasotzen dituen jarraibideak arretaz bete ditu.
f) Lan-eremua prozesu osoan garbi eta txukun mantendu du.
g) Estetikako zerbitzu batzuk edo besteak egiterakoan bezeroak eta profesionalak izan behar
duten jarrera ergonomikoa deskribatu du.
h) Eragiketa guztiak egin dituenean osasun- eta higiene-araudia, laneko segurtasunekoa eta
ingurumena babestekoa kontuan hartu ditu.
i) Prozesua enpresak eskatu eta zehaztutako denboran burutu du.
5.- Larruazala prestatzen du, garbiketa- eta babes-teknikak aplikatuz. Tresneria prestatzen du,
eta makillaje sozialak eta protesirik gabeko fantasiazko makillajeak egiten ditu; bezeroaren beharrekin
erlazionatzen ditu, haien harmonia estetiko eta kromatikoa zehazten du, eta kontuan hartzen du zein
unetan eta egoeretan erakutsiko diren.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Larruazala egoki prestatu du makillajeko teknikak aplikatzeko, betiere enpresak ezarritako
irizpideei jarraituz.
b) Kosmetikoak identifikatu eta hautatu ditu jasotako jarraibideen arabera, eta haien
ezaugarriekin eta erabili beharreko makillajeko teknikarekin erlazionatu ditu.
c) Makillatzailearen lanbide-jarduerari lotutako erantzukizuna baloratu du, kontuan hartuta
jasotako jarraibideak, bezeroa babesteko eta segurtasun- eta higiene-arauak aplikatzeko.
d) Makillaje batzuk edo besteak egiterakoan bezeroak eta profesionalak izan behar duten jarrera
ergonomikoa deskribatu du.
e) Apainketako kosmetikoak zuzen aplikatu ditu, arduradunak gainbegiratuta eta haren
jarraibideak kontuan hartuta.
f) Lanabesak adierazitako produktuekin garbitu ditu eta behar bezala gorde ditu, hurrengoan
erabiltzeko.
g) Prozesua enpresak eskatu eta zehaztutako denboran burutu du.
6.- Enpresako lan-arriskuen prebentzioari buruzko arauekin bat jarduten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Une oro bete du prebentzioari eta segurtasunari buruzko araudi orokorra, baita enpresak
ezarritakoak ere.
b) Lantokian norberaren jardun eremuan dauden arrisku-faktoreak eta -egoerak identifikatu ditu.
c) Jarduerarekin ikusteko duten jarrerak hartu ditu laneko eta ingurumeneko arriskuak gutxitzeko.
d) Eragiketa batzuetarako eta besteetarako ezarritako norbera babesteko ekipoa (NBE) erabili du.
e) Makinak, ekipamenduak eta instalazioak babesteko gailuak erabili ditu jardueretan.
f) Prebentzio planaren arabera jokatu du.
g) Lan-eremua arriskuez libre, eta txukun eta garbi mantendu du.
h) Energiaren kontsumoa eta hondakinen sorrera ahalik eta gehien gutxituz lan egin du.
7.- Harreman profesional egokiak ditu, arduraz eta begirunez jokatuz, bai enpresaren prozedura
eta arauekin, bai lantaldeko gainerako kideekin.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Enpresaren prozedura eta arauak ezagutu eta interpretatu ditu, begirunezko jarrera erakutsi
du, eta prozedura eta arau horiek haren barneko portaerarekin erlazionatu ditu.
b) Lanpostura garaiz heldu da eta ez du ezarrita dagoen baino lehen utzi, justifikaziorik gabe.
c) Arretaz eta arduraz jokatu du jarraibideak eman zaizkionean.
d) Komunikazio eraginkor eta begirunezkoa izan du lantaldeko gainerako kideekin.
e) Lankidetza eta koordinazio jarrera erakutsi du lantaldeko gainerako kideekin.
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f) Ikasteko eta eguneratzeko jarrera erakutsi du, oharrak egin zaizkionean bere eginkizunak
betetzeari buruz.
4.- Espazioak eta ekipamenduak
4.1. Espazioak:
AZALERA (m2)

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA
Balio anitzeko gela
Ile-apainketako eta estetikako lantegia

40
90

4.2. Ekipamenduak:

Balio anitzeko gela

Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta Internet.
Ikus-entzunezko bitartekoak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak.
Mahaiak eta aulkiak.

Ile-apainketako eta estetikako lantegia

Ile-apainketako apain-mahaiak, besaulkiak,
burua garbitzeko konketak, manikurako mahaiak,
ile-apainketako orgak, tabureteak
Era askotako aparatuak: ileari forma emateko eta
haren kolorea aldatzeko, esku eta oinetako
azazkalak zaintzeko, depilatzeko; eta aparatuak
eta lanabesak jartzeko mahai lagungarriak.
Argiztapen egokia duten apain-mahaiak eta
makillatzeko besaulkiak, depilatzeko ohatilak.
Estetikako, edergintzako eta ile-apainketako
lanabesak.
Kosmetikako produktu kontsumigarriak.
Zaborra eta hondakin arriskutsuak gaika biltzeko
edukiontziak.
Segurtasun-ekipoak eta -bitartekoak.

5.- Irakasleak.
5.1.- Sektore publikoan, lanbide-profilari lotutako lanbide-moduluak eman ahal izateko, hauek
izango dira irakasleen espezialitateak:
LANBIDE-MODULUA
3060 Lanbide-ingurunea prestatzea
3061 Azazkalen oinarrizko zaintza
estetikoak
3062 Depilazio mekanikoa eta
alferrikako ilea koloregabetzea
3063 Makillajea.

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEA / BESTE
BATZUK
Ile-apainketa
Estetika
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada
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3064 Ilea garbitzea eta ilearen forma
aldatzea
3065 Ilearen kolorea aldatzea
E610. Irudi-aldaketako prozesuak:
hastapenak
E611. Oinarrizko ile-mozketa
E612. Aurpegi eta gorputzaren
oinarrizko higiene eta hidratazioa
E613. Norberari egokitutako
makillajea
Ile-apainketa

3005 Bezeroentzako arreta

Estetika
Merkataritza prozesuak
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada

Laneko prestakuntza eta
orientabidea
E800. Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ile-apainketa
Estetika
Irakasle espezialista,
bidezkoa bada

3067 Lantokiko prestakuntza

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako katedradunak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako irakasleak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Ile-apainketa
Estetika

5.2.- Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek behar ditu lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3060 Lanbide-ingurunea prestatzea
3061 Azazkalen oinarrizko zaintza estetikoak
3062 Depilazio mekanikoa eta alferrikako ilea
koloregabetzea
3063 Makillajea
3064 Ilea garbitzea eta ilearen forma aldatzea

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, edo
dagokion mailako titulua edo beste
zenbait titulu baliokide
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3065 Ilearen kolorea aldatzea
3005 Bezeroentzako arreta
E610. Irudi-aldaketako prozesuak: hastapenak
E611. Oinarrizko ile-mozketa
E612. Aurpegi eta gorputzaren oinarrizko higiene
eta hidratazioa
E613. Norberari egokitutako makillajea 3005.
Bezeroentzako arreta
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3067 Lantokiko prestakuntza
5.3.- Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek beharko dira lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3060 Lanbide-ingurunea prestatzea
3061 Azazkalen oinarrizko zaintza estetikoak
3062 Depilazio mekanikoa eta alferrikako ilea
koloregabetzea
3063 Makillajea
3064 Ilea garbitzea eta ilearen forma aldatzea
3065 Ilearen kolorea aldatzea
3005 Bezeroentzako arreta
E610. Irudi-aldaketako prozesuak: hastapenak
E611. Oinarrizko ile-mozketa
E612. Aurpegi eta gorputzaren oinarrizko higiene
eta hidratazioa
E613. Norberari egokitutako makillajea 3005.
Bezeroentzako arreta
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3067 Lantokiko prestakuntza

Diplomaduna, ingeniari teknikoa edo
arkitekto teknikoa edo dagokion mailako
titulua edo beste zenbait titulu baliokide.
Estetika Integraleko eta Ongizateko goimailako teknikaria, Estilismoko eta Ileapainketako Zuzendaritzako goi-mailako
teknikaria, Irudi Pertsonal eta
Korporatiboko Aholkularitzako goi-mailako
teknikaria, edo beste titulu baliokide
batzuk.

6.- Lanbide-moduluen egokitasuna konpetentzia-atalekin, haiek egiaztatu edo baliozkotzeko.
GAINDITUTAKO LANBIDE-MODULUAK

KONPETENTZIA-ATAL EGIAZTAGARRIAK

3061 Azazkalen oinarrizko zaintza estetikoak.

UC0344_1: Azkazalak zaintzeko oinarrizko lan
estetikoak egitea.

3062 Depilazio mekanikoa eta alferrikako ilea
koloregabetzea.
3063 Makillajea.

UC0345_1: Ilea prozedura mekanikoen bidez
kentzea eta koloregabetzea.
UC0346_1: Eguneko makillajeak egitea.

3064 Ilea garbitzea eta ilearen forma aldatzea.

UC0059_1: Muntaketak egitea forma aldaketa
aldi baterako nahiz iraunkorretarako, eta
orrazkera hastea.
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3065 Ilearen kolorea aldatzea.
3060 Lanbide-ingurunea prestatzea-

3005 Bezeroentzako arreta.

UC0060_1: Ileari kolorea emateko eta
koloregabetzeko teknikak aplikatzea.
UC0343_1: Ekipamenduak prestatzea, eta
bezeroari arreta eman eta hura egoki
kokatzeko lana egitea, kontuan hartuz kalitate,
segurtasun- eta higiene-baldintzak.
UC0058_1: Tresneria prestatzea eta ilea eta
buruko ile-larrua garbitzea eta txukuntzea.
UC1329_1: Bezeroari arreta eta informazio
operatibo, egituratu eta protokolarizatua
ematea.

7.- Norgehiagoka egonez gero, titulu honek onarpenerako lehentasun-irizpideak aplikatzeko
baimena ematen die erdi-mailako heziketa-ziklo hauetarako.
Titulu honek lehentasuna izango du lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan onartzeko:
Irudi Pertsonala
Ostalaritza
Elikagaien Industriak
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XV. ERANSKINA, UZTAILAREN 7ko 104/2016 DEKRETUARENA
ADMINISTRAZIO-ZERBITZUETAKO OINARRIZKO LANBIDE-TITULUA
1.- Tituluaren identifikazioa
Administrazio Zerbitzuetako oinarrizko lanbide-titulua elementu hauek identifikatzen dute:
●
●
●
●
●

Izena: Administrazio Zerbitzuak.
Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
Iraupena: 2.000 ordu.
Lanbide-arloa: Administrazioa eta kudeaketa.
Europako baliokidea: INSN-3.5.3. (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua).

2.- Lanbide-profila
2.1 Tituluaren konpetentzia orokorra da administrazioko eta kudeaketako oinarrizko lanak egitea,
autonomiarekin, erantzukizuna hartuz eta ekimen pertsonalarekin, adierazitako kalitatearekin lan
eginez, ingurumenaren arloko nahiz laneko segurtasunaren eta higienearen arloko egungo arauei
jarraituz, ahoz eta idatziz gaztelaniaz komunikatuta eta, dagokionean, erabiliz bertako hizkuntza
koofiziala; baita atzerriko hizkuntzaren bat ere.
2.2. Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta
konpetentzia-atalen zerrenda:
- Osatutako lanbide-kualifikazioak:
a) Administrazio zerbitzuetako eta zerbitzu orokorretako eragiketa osagarriak. ADG305_1.
(107/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0969_1: Oinarrizko administrazio-laguntzako zereginak egin eta integratzea.
UC0970_1: Informazio eragilea eman eta jasotzea, erakundetik kanpoko agenteekin izaten diren
ohiko kudeaketetan.
UC0971_1: Erreprodukzioko eta artxiboko eragiketa osagarriak egitea euskarri arruntean edo
euskarri informatikoan.
b) Datuak eta dokumentuak grabatzeko eta tratatzeko eragiketak. ADG306_1. (107/2008 Errege
Dekretua, otsailaren 1ekoa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0973_1: Terminal informatikoetan datuak eta testua sartzea, segurtasun, kalitate eta
eraginkortasuneko baldintzetan.
UC0974_1: Datu- eta testu-tratamendurako oinarrizko lanak egitea, baita dokumentazioa
prestatzekoak ere.
UC0971_1: Erreprodukzioko eta artxiboko eragiketa osagarriak egitea euskarri arruntean edo
euskarri informatikoan.
- Osatu gabeko lanbide-kualifikazioa:
a) Merkataritzako jarduera osagarriak. COM412_1. (1179/2008 Errege Dekretua, uztailaren
11koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC1329_1: Bezeroari arreta eta informazio operatibo, egituratu eta protokolarizatua ematea.
UC1326_1: Eskaerak eraginkortasunez eta eragimenez prestatzea, ezarritako prozedurei
jarraituz.
2.3 Lanbide-ingurunea
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2.3.1 Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:
Bulegoko laguntzailea.
Zerbitzu orokorretako laguntzailea.
Artxibategiko laguntzailea.
Mandataria.
Informazioko laguntzailea.
Informazio-zerbitzu zentraletako telefonista.
Korrespondentziaren sailkatzailea eta/edo banatzailea.
Datuen grabatzailea eta egiaztatzailea.
Digitalizazioko laguntzailea.
Dokumentuen saileko langilea.
Salmentako laguntzailea.
Saltokiko saltzailearen laguntzailea.
Kobratze-langilea edo kutxazaina.
3.- Heziketa-ziklo zikloaren irakasgaiak
3.1 Tituluaren helburu orokorrak
a) Datuak eta testuak grabatu, tratatu eta inprimatzeko prozesuen fase garrantzitsuenak
identifikatzea, eta lanen segida zehaztea, ekipamendu informatikoak eta aplikazioak prestatzeko.
b) Testu-prozesadoreen eta kalkulu-orrien ezaugarriak aztertzea, haien utilitate nagusiak eta
teklatuari begiratu gabe idazteko teknikak erabiliz, dokumentuak egiteko.
c) Informazioa gorde, zaindu eta berreskuratzeko prozesuko fase nagusiak ezaugarritzea,
ekipamendu informatikoak nahiz agiriak biltegiratu eta artxibatzeko ohiko bitartekoak erabiliz.
d) Agirien erreprodukzio eta azaleztapen prozedurak erabiltzea, ekipamenduak kontrolatuz eta
modu eraginkorrean mantenduz, erreprografia eta azaleztapen lanak egiteko.
e) Gutunak eta paketeak jaso eta bidaltzeko ezarritako protokoloak deskribatzea, eta haien
barneko eta kanpoko tramitaziorako prozedurak eta eragiketak identifikatzea.
f) Merkataritza eta administrazio lanak kobratzeko enpresen jardueran erabiltzen diren ordainketa
eta kontrol prozedura nagusiak deskribatzea, eta diruzaintzako oinarrizko eragiketak egiteko, eta
erregistrorako eta egiaztapenerako garrantzizkoa den informazioa zehaztea.
g) Ohiko mezuen elementurik garrantzitsuenak zehaztea, deiak eta mezuak jaso eta bidaltzeko,
ekipamendu telefoniko eta informatikoen bitartez.
h) Biltegia kontrolatzeko prozedurak aplikatzea, izakinen kopuruak alderatuz, bulegoko
materialaren biltegiko oinarrizko mantentze-lanak egiteko.
i) Bezeroari arreta emateko kortesia arauak eta haiek aplikatzeko lanbide-egoerak ezagutzea.
j) Ingurune naturalean izaten diren gertakariak ulertzea ezagutza zientifikoa jakintza integratu
baten moduan erabiliz; halaber, ezagutzaren eta esperientziaren eremuetan oinarrizko arazoak
identifikatu eta konpontzeko metodoak ezagutu eta aplikatzea.
k) Trebetasunak garatzea arazoak formulatu, planteatu, interpretatu eta konpontzeko; kalkulu
matematikoaren arrazoinamendua aplikatzea gizartean eta lan-ingurunean moldatzeko, eta bere
baliabide ekonomikoak kudeatzea.
l) Giza gorputzaren funtzionamenduaren oinarrizko alderdiak identifikatu eta ulertzea, eta haiek
norberaren eta taldearen osasunarekin lotzea; gainera, higienea eta osasuna baloratzea bizitzan
ohitura osasungarriak garatu eta finkatzeko, zein ingurunetan dauden kontuan hartuta.
m) Natura-ondarearen zaintzarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak
garatzea, eta izaki bizidunen eta natura-ingurunearen arteko elkarreragina ulertzea, horrela gizakien
ekintzak ingurumenaren orekan dituen ondorioak baloratu ahal izateko.
n) Informazio-iturrien oinarrizko trebetasunak garatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak ikuspegi kritikoz erabiltzea, ingurune pertsonal, sozial edo profesionalean informazioa
lortu eta jakinarazteko.
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ñ) Kultura- eta arte-ekoizpenen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea, haien elementuak aztertzeko
oinarrizko teknikak aplikatuz, errespetuz eta sentikortasunez jokatzeko kultura-aniztasunaren, ondare
historiko-artistikoaren eta kultura- zein arte-adierazpenen aurrean.
o) Hizkuntza-trebetasun eta abileziak garatu eta finkatzea eta eskatzen den zehaztasun,
argitasun eta arintasun-maila lortzea, gaztelaniari eta, hala denean, hizkuntza koofizialari buruzko
ezagutzak erabiliz gizarte-ingurunean, eguneroko bizitzan eta lan-jardueran komunikatzeko.
p) Atzerriko hizkuntzan oinarrizko hizkuntza-trebetasunak garatzea, ahoz eta idatziz komunikatu
ahal izateko eguneroko bizitzan eta lan-jardueran ohikoak eta aurreikustekoak diren egoeretan.
q) Gaur egungo gertakarien arrazoiak eta ezaugarriak ezagutzea, baita bilakaera historikoari eta
banaketa geografikoari dagozkionak ere, gaur egungo gizarteen ezaugarriak azaltzeko.
r) Printzipio demokratikoetan oinarritutako balioak eta jokaerak garatzea, eta ohiko harreman
sozialetan eta gatazken konponbide baketsuan aplikatzea.
s) Prestakuntzarako dauden baliabideak eta eskaintzak alderatu eta hautatzea bizialdi osoko
ikaskuntzarako, horrela lan-egoera berriei eta egoera pertsonal berriei egokitzeko.
t) Ekimena, sormena eta joera ekintzailea garatzea, baita norberarengan konfiantza izatea, partehartzea eta ikuspegi kritikoa ere, egoerak eta gorabeherak konpondu ahal izateko bai lan-jardueran
bai eremu pertsonalean.
u) Lanak taldean egitea, nork bere betebeharrak hartuz, besteak errespetatuz eta beraiekin
elkarlanean arituz, baita besteekiko tolerantziaz eta errespetuz ere, zereginak eraginkortasunez
egiteko eta garapen pertsonalerako lagungarri izateko.
v) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informatzeko, komunikatzeko,
ikasteko eta laneko zereginak errazteko.
w) Laneko eta ingurumeneko arriskuak lan-jarduerarekin erlazionatzea, norbera babesteko behar
diren prebentzio-neurriak erabiltzeko xedez, eta beste pertsonei eta ingurumenari kalterik ez egiteko.
x) Bere lanbide-jarduerako teknikak garatzea lanaren eraginkortasuna eta kalitatea ziurtatuz, eta,
bidezkoa bada, laneko jardueretan hobekuntzak proposatzea.
y) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan izanda, gizarteko
agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa
parte hartzeko.
3.2 Lanbide-moduluak
Hauek dira heziketa-ziklo honen moduluak:
KODEA

LANBIDE-MODULUA

3001
3002
3003
3004
3005
3006

Datuen tratamendu informatikoa
Bulegotikako oinarrizko aplikazioak
Oinarrizko administrazio-teknikak
Artxibatzea eta komunikazioa
Bezeroentzako arreta
Eskariak prestatzea eta produktuak saltzea
Merkataritza-prozesuko administrazioteknikak
Diruzaintzako oinarrizko teknikak
Zientzia aplikatuak I
Zientzia aplikatuak II
Komunikazioa eta gizartea I
Komunikazioa eta gizartea II
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lantokiko prestakuntza

E510
E511
3009
3010
3011
3012
E800
3008

2016/3546 (1178/804)

ORDUESLEIPENA
198
165
198
120
66
72

KURTS
OA
1
1
1
2
1
2

96

2

72
165
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165
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260

2
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2
1
2
2
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Tutoretza eta orientabidea I
Tutoretza eta orientabidea II
GUZTIRA

33
25
2.000

1
2

3.3 Moduluen garapena:
Lanbide-modulua: Datuen tratamendu informatikoa
Kodea: 3001
Kurtsoa: 1
Iraupena: 198 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Bere lanerako beharrezkoak diren ekipamenduak eta materialak prestatzen ditu, eta haien
funtzio, aplikazio eta mantentze-behar nagusiak ezagutzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamendu informatikoak eta haien periferikoak identifikatu eta sailkatu ditu, bulegotikaprozesuan duten erabileraren arabera.
b) Aplikazio informatiko batzuk eta besteak identifikatu ditu, eta egingo diren lanekin lotu ditu.
c) Elementu informatikoen arteko loturak egiaztatu ditu, hutsegiteak ikusi direnean haiek zuzendu
direlarik.
d) Erabili beharreko aplikazio informatikoen funtzionamendua egiaztatu du.
e) Ekipamendu informatikoak mantentzeko lehen mailako lanak egin ditu.
f) Behar diren segurtasun-neurriak hartu ditu, ekipoak piztetik eta itzaltzetik etorritako lanarriskuak ekiditeko.
g) Ergonomiako eta lan-osasuneko irizpideak kontuan hartuz kokatu ditu ekipoak.
2.- Datuak, testuak eta bestelako dokumentuak informatikoki grabatzen ditu, prozesuaren
azkartasuna eta zehaztasuna baloratuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Grabatu beharreko datuak dituzten dokumentuak antolatu ditu, eta ordenan jarri.
b) Datuak eta dokumentuak aldez aurretik ez daudela grabatuta egiaztatu du, bikoizketak
saihesteko.
c) Atzamarrak behar bezala kokatu ditu teklatu gainean.
d) Teklatuaren karaktereak identifikatu ditu ukimenarekin eta atzamarren kokalekuarekin.
e) Teklatu hedatua azkar eta zehazki erabili du, teklatura begiratu beharrik izan gabe.
f) Datuen grabaketan zuzentasun-maila handia lortu du, eta akatsak gehienez ere % 5 izan dira.
g) Irudiak eta bestelako dokumentuak digitalizatzeko eskanerra behar bezala erabili du.
h) Emaitzetan atzemandako anomalia eta akatsak zuzendu ditu.
i) Grabatutako datu eta testuen konfidentzialtasuna mantendu du.
j) Arau ergonomikoak eta gorputz-jarreren higienearen arauak bete ditu, agindutako lanak
egitean.
3.- Testuak eta datuak informatikoki tratatzen ditu, aplikazio informatikoak eginkizunaren arabera
hautatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Proposatutako ariketa bakoitzean erabili beharreko aplikazioak identifikatu eta hautatu ditu.
b) Testu tratamenduko tresnekin testuak egin ditu, formatu desberdinak erabilita.
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c) Irudiak, taulak eta beste objektu batzuk sartu ditu testuetan.
d) Egindako agiriak seinalaturiko tokian gorde ditu, erraz identifikatzea ahalbidetzen duten izenak
emanez.
e) Egindako lana sistematikoki grabatu du, uste gabeko galerarik gerta ez dadin.
f) Babeskopiak zenbatero egin behar diren identifikatu du.
g) Jasotako jarraibideak eta arau ergonomikoak eta gorputz-jarreren higienearen arauak bete ditu,
agindutako lanak egitean.
4.- Dokumentuak tramitatzen ditu, artxibatuz, inprimatuz eta igorriz, eta dokumentu mota bakoitza
bere kokalekuarekin identifikatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Dokumentu batzuk eta besteak identifikatu eta sailkatu ditu, haien ezaugarriak eta edukia
kontuan hartuta.
b) Fitxategiek euskarri digitalean izan ditzaketen kokalekuak identifikatu ditu.
c) Dokumentuak dagokien tokian artxibatu ditu modu digitalean.
d) Aldez aurretik artxibatutako dokumentuak eskuratu ditu.
e) Inprimaketako kontsumigarrien egoera egiaztatu du eta berriak jarri ditu, behar izan denean.
f) Kasu bakoitzaren arabera, inprimaketa aukera egokiak hautatu ditu.
g) Dokumentuak behar bezala inprimatu ditu.
h) Barne-mezularitza informatikoaren erremintak erabili ditu, eta dokumentuak behar bezala jaso
direla egiaztatu du.
i) Informazioaren tratamenduan erantzukizuna eta konfidentzialtasuna erakutsi du.
j) Ekipo informatikoak egoera hobezinean utzi ditu, lanaldia bukatutakoan.
B) Edukiak:
1.- Ekipamendu eta materialen prestaketa
Ekipamendu informatikoen osagaiak.
Informatikako periferikoak.
Bulegotika-aplikazioak.
Sistema eragileen oinarrizko ezagutza.
Ekipamendu informatikoen konektoreak.
Tresneria informatikoa mantentzea.
Informatikako kontsumigarriak.
Ekipo informatikoak erabiltzetik datozen lan-arriskuak.
Jarrera-osasuna.
2.- Datuen, testuen eta bestelako dokumentuen grabazio informatikoa
Lan-eremua antolatzea.
Teklatu hedatua. Teklen funtzioa.
Teknika mekanografikoa. Atzamarrak teklatu gainean jartzeko modua.
Abiadura- eta zehaztasun-teknikak mekanografian.
Testuen transkripzioa.
Akats mekanografikoak zuzentzeko teknikak.
Dokumentuen digitalizazioa.
Informazioaren konfidentzialtasuna.
3.- Testuen eta datuen tratamendua
Testu-prozesadoreak. Egitura eta funtzioak.
Testu prozesadoreetan formatuak aplikatzea. Testuak editatzea.
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Oinarrizko komunikazio idatziak egitea. Txantiloiak erabiltzea.
Dokumentuak konbinatu eta konparatzea.
Taulak egitea.
Irudiak eta beste objektu batzuk sartzea.
Kalkulu-orriak. Egitura eta funtzioak.
Formula eta funtzio errazak erabiltzea.
Datuen taulak eta grafikoak kalkulu-orrien bidez egitea.
Datu-baseetan datuak sortzea, aldatzea eta ezabatzea.
Egindako lanaren babeskopiak egitea.
4.- Dokumentuen tramitazioa
Fitxategi eta karpeta digitalen kudeaketa.
Dokumentuak kodetu eta sailkatzeko irizpideak.
Dokumentuen erregistro digitala.
Inprimagailua. Funtzionamendua eta motak.
Inprimagailuaren konfigurazioa.
Dokumentuak inprimatzea.
Lanbide-modulua: Bulegotikako oinarrizko aplikazioak
Kodea: 3002
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Online tramitatzen du informazioa, internet, intranet eta beste sare batzuetako tresnak erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
A) Zer sare informatikotan sar gaitezkeen identifikatu du.
b) Sare informatikoetan informazioa bilatzeko zenbait metodo bereizi ditu.
c) Informazioa eskuratu du internet, intranet eta sare lokal batzuen bidez.
d) Agiriak aurkitu ditu Interneteko tresnak erabiliz.
e) Artxiboak gordetzeko zerbitzu konpartituetan (“hodeia”) artxiboak jarri ditu, eta han biltegiratuta
dauden artxiboak berreskuratu.
f) Aurkitutako informazioaren egiazkotasuna egiaztatu du.
g) Erakundeen orrialdeek eta oro har internetekoek administrazio izapideak egiteko balio duten
ebaluatu du.
2.- Barne eta kanpoko komunikazioak egiten ditu posta elektronikoko utilitateen bidez, ezarritako
jarraibideekin bat.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Barne eta kanpoko mezuak transmititu eta jasotzeko prozedurak identifikatu ditu.
b) Posta elektronikoa erabili du barne eta kanpoko mezuak bidali eta jasotzeko.
c) Dokumentuak eta estekak, besteak beste, erantsi dizkie posta elektronikoko mezuei.
d) Posta elektronikoko utilitateak erabili ditu informazioa banatzeko zerrendak eta kontaktuak,
besteak beste, sailkatzeko.
e) Lehentasun-, garrantzi- eta jarraipen-irizpideak, besteak beste, aplikatu ditu mezuak
bidaltzean, jasotako jarraibideekin bat.
f) Segurtasun- eta konfidentzialtasun-neurriak egiaztatu ditu informazioa zaindu edo bidaltzean,
finkatutako jarraibideekin bat.
g) Agenda antolatu du, eta atazak, abisuak eta lana planifikatzeko beste tresna batzuk erabili ditu.
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3.- Dokumentuak lantzen ditu, kalkulu orrien oinarrizko aplikazioak erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mota guztietako datuak eta erreferentziak erabili ditu gelaxka, barruti, orri eta liburuetarako.
b) Oinarrizko formula eta funtzioak aplikatu ditu.
c) Hainbat motatako grafikoak sortu eta aldatu ditu.
d) Kalkulu-orria datu-base sinple gisa erabili du.
e) Aplikazioak eta periferikoak erabili ditu testuak, zenbakiak, kodeak eta irudiak sartzeko.
f) Ergonomia eta osasuneko arauak aplikatu ditu jarduerak gauzatzean.
4.- Aurkezpen grafikoak egiten ditu, eta, horretarako, aplikazio informatikoak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aurkezpen-aplikazioen oinarrizko aukerak identifikatu ditu.
b) Aurkezpen bati lotutako ikuspegi mota desberdinak aztertu ditu.
c) Tipografiak eta konposatzeko, diseinatzeko eta kolorea erabiltzeko oinarrizko arauak aplikatu
eta aztertu ditu.
d) Aurkezpen sinpleak sortu ditu, eta haietan testua, grafikoak, objektuak eta multimedia-artxiboak
sartu ditu.
e) Aurkezpen-txantiloiak diseinatu ditu.
f) Periferikoak erabili ditu aurkezpenak gauzatzeko, eta ongi funtzionatzen dutela bermatu du.
B) Edukiak:
1.- Informazioa online tramitatzea. Internet, intranet, LAN sareak.
Sare informatikoak.
Bilaketa aktiboa sare informatikoetan.
Informazioa interneten modu konpartituan gordetzeko zerbitzuak.
Erakundeen webguneak.
2.- Barne eta kanpoko komunikazioak posta elektronikoaren bitartez egitea
Barruko eta kanpoko mezuak igortzeko eta jasotzeko prozedurak.
Mezuak posta bidez igortzea eta jasotzea.
Dokumentuak eta loturak sartzea posta elektronikoko mezuetan.
Kontaktuen sailkapena eta banaketa-zerrendak. Deialdiak eta abisuak.
Informazioa zaindu edo bidaltzeari dagozkion segurtasun- eta konfidentzialtasun-neurriak.
Agenda antolatzea atazak, abisuak eta lana planifikatzeko beste tresna batzuk sartzeko.
3.- Dokumentuak kalkulu-orrien bidez egitea
Datu motak. Gelaxken erreferentziak. Barrutiak. Orriak. Liburuak.
Formulak eta funtzioak erabiltzea.
Grafikoak sortu eta aldatzea.
Ergonomia-erregelak.
Dokumentu mota batzuk eta besteak lantzea.
Formulario errazak erabiltzea.
Zerrendak sortzea, datuen iragazketa, babesa eta antolamendua eta datu-baseen bestelako
oinarrizko elementuak, kalkulu-orriaren bitartez.
4.- Aurkezpenak egitea.
Aurkezpen-aplikazioen oinarrizko aukerak identifikatzea.
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Diapositibak diseinatzea eta editatzea. Ikuspegi motak.
Diapositibak, testuak eta objektuak formateatzea.
Animazio-efektuak eta trantsizio-efektuak aplikatzea.
Soinuak eta bideoa aplikatzea.
Txantiloiak eta morroiak erabiltzea.
Jendearentzako aurkezpena: proiektagailu bati konektatzea eta konfiguratzea.
Lanbide-modulua: Oinarrizko administrazio-teknikak
Kodea: 3003
Kurtsoa: 1
Iraupena: 198 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Enpresa bateko administrazio zereginak sailkatzen ditu, eta bertako eginkizun arloak
identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Enpresa baten antolaketa definitu du.
b) Enpresa bateko administrazio zereginak deskribatu ditu.
c) Enpresa bateko eginkizun arloak identifikatu ditu.
d) Erakunde pribatu eta publiko baten oinarrizko organigrama zehaztu du.
e) Lan arloen kokapen fisikoa identifikatu du.
2.- Gutunak eta paketeak tramitatzen ditu, eta prozesuaren faseak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gutunen kudeaketan bete beharreko faseak deskribatu ditu.
b) Posta fisikoa eta paketeak jaso ditu, eta horri lotutako barneko eta kanpoko agiriak bete ditu.
c) Gutunak sailkatu ditu zenbait irizpide erabiliz.
d) Barneko nahiz kanpoko posta banatu du.
e) Jaso eta banatutako gutun eta paketeen oharra idatzi du erregistro liburuetan.
f) Faxa erabili du agiriak bidali eta jasotzeko.
g) Irtetekoak diren gutun eta paketeak, bai ohikoak, bai presakoak, prestatu ditu, bidaltzeko.
h) Arreta berezia jarri du gutunak gal ez daitezen.
i) Une oro garbi eta txukun eduki du lan-eremua.
3.- Bulegoko materialaren biltegia kontrolatzen du, eta bertako izakinen kopurua zerbitzuen
jarraitutasuna ziurtatzearekin lotu du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bulegoko materialak bereizi ditu, haien ezaugarriak eta aplikazioak kontuan hartuta.
b) Material inbentarioen funtzioak aintzat hartu ditu.
c) Izakinak baloratzeko moduak identifikatu ditu.
d) Stock mota desberdinak zehaztu ditu.
e) Izakinen bolumena kalkulatu du.
f) Aplikazio informatikoak erabili ditu biltegia kontrolatzeko.
g) Material hornikuntzarako administrazio prozedurak deskribatu ditu.
h) Eskariak egin ditu, eta gutxieneko izakinak bermatu ditu.
i) Gutxieneko stockaren garrantzia baloratu du.
4.- Diruzaintzako oinarrizko eragiketak egiten ditu, eta erabilitako agiriak identifikatzen ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Kobratu eta ordaintzeko moduak identifikatu ditu.
b) Diruzaintzako eragiketen frogagiriak ezagutu ditu.
c) Ordainketak egiteko biderik ohikoenen oinarrizko baldintzak azaldu ditu.
d) Eskura egindako ordainketak eta kobrantzak egin ditu, eta kasu bakoitzean itzultzekoa den
zenbatekoa kalkulatu du.
e) Diruzaintzako eragiketa simulatuak egin ditu, halako eragiketetan ohikoenak diren agiriak
erabiliz.
f) Kutxako mugimenduen erregistro liburua bete du.
g) Ordaintzeko/kobratzeko zenbatekoa kalkulatu du lan hipotesi desberdinetan.
h) Erantzukizuna erakutsi du bai eskudirua bai agiriak erabiltzean.
B) Edukiak:
1.- Enpresa bateko administrazio zereginak egitea
Enpresa baten antolaketa definitzea.
Enpresa bateko administrazio zereginak deskribatzea.
Enpresa bateko eginkizun arloak.
Erakunde eta entitate pribatu eta publikoen oinarrizko organigramak.
Lan arloen kokapen fisikoa.
2.- Gutunen eta paketeen tramitazioa
Gutunen barne zirkulazioa, arlo eta departamentuen artean.
Gutunak eta paketeak jaso, erregistratu, sailkatu eta banatzeko oinarrizko teknikak.
Posta-zerbitzua.
Kanpoko mezularitza zerbitzuak.
Faxa eta eskanerra. Funtzionamendua.
Gutun-azaletan eta bilgarrietan sartzeko eta paketatzeko oinarrizko teknikak. Bidaltzeko postaren
sailkapena.
3.- Bulegoko materialaren biltegia kontrolatzea
Bulegoko ohiko materialak. Material suntsikorra eta suntsiezina.
Izakinen balorazioa.
Inbentarioak: motak, ezaugarriak eta agiriak.
Stock motak.
Bulegoko materialaren administrazio prozedurak. Agiriak.
Biltegia kontrolatzeko aplikazio informatikoak.
4.- Diruzaintzako oinarrizko teknikak
Kobratu eta ordaintzeko oinarrizko eragiketak.
Eskudirutan ordainketako eragiketak.
Ordainbideak.
Kreditu- edo zor-txartelak.
Ordainagiriak.
Bankuko transferentziak.
Txekeak.
Zor-agiriak.
Kanbio-letrak.
Ordainketa helbideratzea.
Kutxako mugimenduen erregistro liburua.
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Diruzaintza online bankaren bidez kudeatzea.
Lanbide-modulua: Artxibatzea eta komunikazioa
Kodea: 3004
Kurtsoa: 2
Iraupena: 120 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Dokumentuen erreprografia lanak egiten ditu, eta lortutako emaitzaren kalitatea baloratzen du.
Ebaluazio-irizpideak:

du.

a) Erreprodukzioko eta azaleztapeneko ekipamenduak bereizi ditu.
b) Oinarrizko azaleztapen motak azaldu ditu.
c) Erreprodukzioko ekipamenduetan gehien gertatzen diren akatsak ezagutu ditu.
d) Laneko dokumentuen beharrezko kopiak lortu ditu, eta eskatutako kalitatea eta kopurua bete

e) Dokumentuak moztu ditu eta eskatutako neurrian jarri ditu, berariazko tresnen bitartez.
f) Eskatzen diren segurtasun-neurriak zaindu ditu.
g) Dokumentuak azaleztatu ditu oinarrizko metodoak erabiliz (grapatzea, tuturatzea eta beste
batzuk).
h) Arreta berezia jarri du azaleztatuko dokumentuen ordena zuzena mantentzeko.
i) Interesa jarri du, erabilitako ekipamenduek funtzionamendu ezin hobea izaten jarrai dezaten.
2.- Merkataritzako eta administrazioko eragiketetan erabilitako ohiko dokumentuak artxibatzen
ditu, eta dokumentu mota bere kokaleku edo xedearekin erlazionatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Artxibo motak identifikatu ditu.
b) Artxibatzeko erabili diren irizpideak deskribatu ditu.
c) Artxibatzeko oinarrizko prozesuak adierazi ditu.
d) Dokumentuak ohiko euskarrian artxibatu ditu ezarritako irizpideen arabera.
e) Aldez aurretik artxibatutako dokumentuak eskuratu ditu.
f) Merkataritzako eta administrazioko oinarrizko dokumentuek jaso behar duten funtsezko
informazioa bereizi du.
g) Oinarrizko administrazio dokumentuak erregistratu ditu.
h) Dokumentuetan jasotako informazioaren egiazkotasuna eta zuzentasuna egiaztatu du.
i) Erregistroak garbi, ordenaturik eta zehaztasunez egin ditu.
j) Erregistroak egitean aplikazio informatikoak erabiltzea baloratu du.
3.- Telefonoz komunikatzen da, lanbide esparruan, eta deien eta mezuen jatorria eta norakoa
bereizten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Telefoniako ekipamendu batzuk eta besteak ezagutu ditu.
b) Telefonogunearen aukera desberdinak baloratu ditu.
c) Ezarritako protokoloen arabera erantzun die telefono deiei.
d) Telefono deiak azken jasotzailearenganantz bideratu ditu.
e) Deiaren jatorria zein den esan dio deiaren azken jasotzaileari
f) Telefono bidezko abisuen oharrak argi eta zehatz bete ditu.
g) Ekipamendu telefonikoak eraginkortasunez erabiltzeko interesa erakutsi du.
h) Telefono deiei erantzutean adeitasuna eta lastertasuna erakutsi du.
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4.- Protokoloko arauak ezagutuz eta aplikatuz harrera egiten die erakundetik kanpoko pertsonei.
Ebaluazio-irizpideak:
du.

a) Adeitasuneko arauak identifikatu ditu, eta hasieran eta bukaeran agurtzeko protokoloa aplikatu

b) Adeitasunezko hizkera erabili du, egoera bakoitzera egokituta.
c) Beste kultura batzuen ohiturak bereizi ditu.
d) Espero den pertsonaren datu garrantzitsuen berri eman du aldez aurretik.
e) Bere burua identifikatu du bisitariaren aurrean, eta hari buruz beharrezkoa den informazioa
eskatu du.
f) Bisitaria iritsi dela jakinarazi dio haren hartzaileari, eta identifikazio datuak helarazi dizkio.
g) Erakundearen irudi korporatiboa eman du komunikazioak iraun bitartean.
h) Tratu pertsonalizatua eskaintzeko interesa erakutsi du.
B) Edukiak:
1.- Dokumentuen erreprografia
Dokumentuen erreprodukziorako ekipamenduak.
Erreprodukzio ekipamenduetan maizenik izaten diren arazoak identifikatzea.
Dokumentuen erreprodukzioa
Azaleztatzeko oinarrizko teknikak.
Dokumentuak mozteko tresnak erabiltzea (zizaila, gillotinak eta beste batzuk).
Segurtasun-neurriak.
Azaleztatzeko oinarrizko teknikak.
2.- Dokumentuak artxibatzea
Artxibo arrunta. Artxibo motak.
Artxibatzeko irizpideak: alfabetikoa, kronologikoa, geografikoa eta beste batzuk.
Artxiboak kudeatzeko oinarrizko teknikak.
Oinarrizko agiriak salerosketako eragiketetan:
- Bezeroen fitxak.
- Eskariak.
- Albaranak eta entrega-oharrak.
- Ordainagiriak.
- Fakturak.
Administrazio-dokumentuak.
Eman eta jasotako fakturen erregistro-liburuak.
Giza baliabideei buruzko agiriak: nomina.
3.- Telefono bidezko komunikazioa lanbide esparruan
Baliabide eta ekipamendu telefonikoak.
Oinarrizko telefonogune baten funtzionamendua.
Telefono bidezko komunikazioetan jarduteko protokoloa.
Telefono bidezko mezuak jaso eta helaraztea.
Telefono bidezko komunikazioetan izan beharreko jokabidearen oinarrizko arauak.
4.- Erakundetik kanpoko pertsonen harrera:
Harrerari buruzko protokolo arauak.
Irudi korporatiboa.
Kortesia arauak.
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Enpresaren kultura.
Beste kultura batzuen ezaugarri eta ohiturak.
Lanbide-modulua: Bezeroentzako arreta.
Kodea: 3005
Kurtsoa: 1
Iraupena: 66 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Arreta egiten die balizko bezeroei, komunikazio-teknika batzuk eta besteak ezagutuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Balizko bezeroaren portaera aztertu du.
b) Jarrera eta solasa egoki moldatu ditu abiapuntuko egoerara.
c) Balizko bezeroari buruzko beharrezko informazioa lortu du.
d) Komunikazioa bultzatu du, teknika eta jarrera egokiak erabiliz haren garapenerako.
e) Solasaldian aritu da, formulak, merkataritzako hiztegia eta komunikazio-loturak erabilita
(argibideak eskatzea, informazioa eskatzea, norbaiti errepikatzeko eskatzea eta beste hainbat).
f) Erraz ebazteko moduko galdera bati erantzun dio, merkataritzako lexiko egokia erabiliz.
g) Aldez aurretik ezarritako gai bati buruz ahoz jardun du talde baten aurrean edo bi solaskidek
parte hartzen duten komunikazio-harreman batean.
h) Besteekiko jarrera adostaile eta sentibera izan du, tratuan gozo eta adeitsu agertuz.
i) Argi eman du informazioa, modu txukunean, egituratuan eta zehatzean.
2.- Zerbitzuaren aukeren berri ematen dio balizko bezeroari, ikuspuntu teknikotik arrazoituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Publiko mota desberdinak aztertu ditu.
b) Bezeroak eta hornitzaileak bereizi ditu, eta haiek publikotik oro har.
c) Merkataritzako komunikazioaren oinarrizko terminologia ezagutu du.
d) Informazioaren eta publizitatearen arteko bereizketa egin du.
e) Erantzunak egokitu ditu jendearen galderen arabera.
f) Bezeroari zerbitzuaren ezaugarrien berri eman dio, batez ere espero daitezkeen kalitateei
dagokienez.
g) Bezeroa aukera gomendagarrienaz aholkatu du, aukera bat baino gehiago daudenean, eta
bakoitzaren ezaugarriei eta akaberei buruzko informazioa eman dio.
h) Bezeroari eskatu dio egin duen hautaketaren berri emateko.
ditu.

3.- Egindako zerbitzuaren berri ematen dio balizko bezeroari, eta egindako eragiketak arrazoitzen
Ebaluazio-irizpideak:

dio.

a) Prozesatutako artikuluak eman dizkio bezeroari, eta haietan egindako zerbitzuen berri eman

b) Entregatutako artikuluetan egin beharreko eragiketak eta horretarako aurreikusitako denborak
modu egokian jakinarazi dizkio bezeroari.
c) Zerbitzuari edo produktuari buruz eman beharreko dokumentuak identifikatu ditu.
d) Lortutako akaberarekin bezeroa ados dagoen ala ez jakin du eta, adostasunik ez badu, haren
kexak modu egokian jaso ditu.
e) Txukuntasuna eta zuzentasuna baloratu ditu, hala janzkeran nola gorputz-irudian,
bezeroentzako arretarako funtsezko elementutzat jo ditu eta.
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f) Bezeroarekiko errespetua gorde du une oro.
g) Bezeroaren leialtasuna lortzen saiatu da, lan ona eginez.
h) Bermealdia zehaztu du, baita hari lotutako legezko betebeharrak ere.
4.- Balizko bezeroen erreklamazioak entzuten ditu eta jarduketa-protokoloa ezagutzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bezeroari hainbat aukera eman dizkio erraz konpon daitezkeen erreklamazioetarako, eta argi
azaldu dizkio egin beharreko lanen denbora eta baldintzak, baita zenbateko aukera dagoen ere
espero den aldaketa lortzeko.
b) Indarrean dauden legeek azpimarratzen dituzten alderdi garrantzitsuenak azaldu ditu,
erreklamazioei dagokienez.
c) Behar besteko informazioa eta dokumentazioa eman dizkio bezeroari, idatzizko erreklamazioa
aurkez dezan, halakorik behar badu.
d) Bezeroak erreklamazioa egiteko aurkeztutako formularioak jaso ditu.
e) Erreklamazio-orri bat bete du.
f) Informazioa konpartitu du lantaldearekin.
B) Edukiak:
1.- Bezeroentzako arreta
Komunikazio-prozesua. Esku hartzen duten agenteak eta elementuak. Bezeroekin komunikatzeko
kanalak.
Komunikatzeko oztopoak eta zailtasunak.
Ahozko komunikazioa: ahozko mezuak igortzea eta jasotzea.
Motibazioa, frustrazioa eta babes-mekanismoak. Komunikazio ez-ahozkoa.
Enpatia eta harmena.
2.- Produktu eta zerbitzuen salmenta:
Saltzaile profesionalaren jarduera.
Produktu eta zerbitzuen ezaugarriak azaltzea. Produktua aurkeztea eta erakustea.
Saltzailea. Ezaugarriak, funtzioak eta jarrerak. Salmentarako eta haren garapenerako kualitateak
eta gaitasunak.
Saltzaile profesionala: jarduketa eredua. Bezeroekiko harremana. Bezeroaren objekzioak.
Salmenta-teknikak.
Saldu ondoko zerbitzuak.
Txikizkako Merkataritza Antolatzeko Legearen oinarrizko alderdiak.
3.- Bezeroarentzako informazioa
Eginkizunak, helburuak eta bezeroen eta profesionalaren arteko harremana.
Bezero motak eta haien harremana zerbitzugintzarekin.
Bana-banako arreta, konfiantzaren oinarri gisa, zerbitzua eskaintzerakoan.
Bezeroaren beharrak eta gustuak, baita haiek asetzeko irizpideak ere.
Bezeroak leial egitea.
Bezeroen objekzioak eta eurak nola tratatu.
Jasotako artikulua sailkatu ahal izateko identifikatu behar diren funtsezko parametroak. Haiek
jasotzeko teknikak.
Zerbitzuak emateari lotutako oinarrizko dokumentazioa.
4.- Erreklamazioen tratamendua
Erreklamazioen aurrean jarduteko erabiltzen diren teknikak. Erreklamazioak kudeatzea.
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Konpontzeko aukerak. Erreklamazioaren testuingurua osatzen duten elementu formalak.
Erreklamazio batean beharrezkoak diren dokumentuak edo frogak. Erreklamazioak biltzeko
prozedura.
Erreklamazioak kudeatzeko tresna informatikoak erabiltzea.
Lanbide-modulua: Eskariak prestatzea eta produktuak saltzea.
Kodea: 3006
Kurtsoa: 2
Iraupena: 72 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Aholkua ematen du eskatutako produktuen ezaugarriei buruz eta eskatutako salgaiak
hautatzen ditu ezarritako jarraibideekin bat.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Dendetan, saltoki handietan, biltegietan eta logistikako enpresa edo departamentuetan,
bezeroei arreta emateko eta eskariak prestatzeko prozesuaren faseak identifikatu ditu.
b) Salmenta-puntuaren xedeko bezeroei egokitutako komunikazio teknikak aplikatu ditu, jarrera
eta diskurtsoa abiapuntuko egoerari egokitu dizkio eta balizko bezeroari buruzko beharrezko
informazioa lortu du.
c) Ebazpen errazeko galdera batzuei erantzun die, merkataritzako lexiko egokia erabiliz.
d) Besteekiko jarrera adostailea eta sentibera izan du, amultsu eta adeitsu agertu da, eta
informazio argia, ordenatua, egituratua eta zehatza eman du.
e) Balizko bezeroari produktuen ezaugarrien berri eman dio, batez ere espero daitezkeen
kalitateei buruz, erabilerari eta kontsumoari buruz; horretarako, produktuaren onurak arrazoitu ditu eta
bermealdiaren berri eman du.
f) Kobratzeko eta itzultzeko lanak erlazionatu ditu izan daitezkeen eragiketen
dokumentazioarekin.
2.- Eskaerak atontzen ditu balizko bezeroen errekerimenduei jarraituz, neurketa eta pisaketa
teknikak aplikatuz, eskuzko erremintak eta berariazko terminalak erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Salgaien edo produktuen eskaeren kontserbazio eta enbalajerako oinarrizko gomendioak
aplikatu ditu, eta haiei buruzko sinbologia interpretatu du.
b) Ereduko eskaeren aginduetan jasotako informazioa interpretatu du, haiei buruzko
dokumentuak bete ditu, besteak beste eskaera orriak, albaranak, banaketa aginduak, packing list.
c) Eskaerak prestatu eta atontzerakoan salgaiek/produktuek jasan ditzaketen kalteak deskribatu
ditu.
d) ST baten (saltokiko terminala) ezaugarriak eta ordainketa elektronikoak erabiltzeko prozedurak
deskribatu ditu.
e) Pisaketa eta neurketa lanak egin ditu, eskatutako ekipamendu eta erremintekin.
f) Salmentarekin eta itzulketekin lotutako entrega agiriak identifikatu ditu, eta kutxako itxiera egin
du, bidezkoa izanez gero.
g) Salgaien/produktuen manipulazioarekin lotutako lan-arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatu
ditu.
3.- Eskaerak prestatzen ditu bidaltzeko, enbalaje eta etiketatze prozedurak aplikatuz, eskuzkoak
eta automatikoak, berariazko ekipamenduen bitartez.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Eskaerak prestatzeko pausuak eta prozedura orokorrak deskribatu ditu (hautaketa,
taldekatzea, etiketatzea eta azken aurkezpena).
b) Ontzi eta enbalaje mota nagusiak identifikatu ditu, barruan dituzten produktuen edo salgaien
ezaugarri fisiko eta teknikoen arabera.
c) Ezarritako etiketatze-irizpideak erabili ditu eta, bidezkoa izanez gero, paketatutako produktuen
edo salgaien unitate kopurua, neurria eta pisua adierazi ditu.
d) Enbalaje-prozesuen ondorioz sortzen diren hondakinak murriztu eta gutxitzeko neurri egokiak
hartu ditu.
e) Eskuz eta mekanikoki pisatzeko eta zenbatzeko ekipamenduak behar den zehaztasunez erabili
ditu, eskaera-aginduetan ezarritako neurketa- eta pisaketa-unitateak erabiliz.
f) Segurtasun-, higiene- eta osasun-arloko neurri eta arauak aplikatu ditu.
g) Prestaketan eta enbalatzean sortutako hondakinak desagerrarazi ditu.
4.- Salmenta ondoko zerbitzuaren jarraipena egiten du, gerta daitezkeen egoerak identifikatzen
ditu eta dagozkien protokoloak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bezeroei arreta emateko zerbitzuaren funtzioak deskribatu ditu.
b) Erreklamazioak eta haiei lotutako dokumentuak tratatzeko prozedurak identifikatu ditu
(erreklamazio inprimakiak, erreklamazio orriak, eskutitzak eta beste).
c) Indarrean dauden legeek azpimarratzen dituzten alderdi garrantzitsuenak azaldu ditu,
erreklamazioei dagokienez.
d) Bezeroari aukera ezberdinak eman dizkio erraz konpon daitezkeen erreklamazioetarako, eta
argi azaldu dizkio egin beharreko lanen denbora eta baldintzak, baita zenbateko aukera dagoen ere
espero den aldaketa lortzeko.
e) Bezeroari behar besteko informazioa eta dokumentazioa eman dizkio, idatziz erreklamazioa
aurkez dezan, halakorik behar badu.
f) Bezeroak erreklamazioa egiteko aurkeztutako formularioak jaso ditu, sailkatu ditu eta
arduradunari haren gaineko informazioa igorri dio.
B) Edukiak:
1.- Aholkua ematea salmenta-puntuan
Bezeroari arreta emateko eta eskaerak prestatzeko prozesuaren faseak.
Berme epeak.
Kobratze- eta itzulketa-lanekin erlazionatutako dokumentazioa.
Salmentako oinarrizko teknikak.
Bezeroei arreta egitea.
Balizko bezeroarekiko harremana. Informazioa helaraztea. Telefonoz aritzeko erregelak.
Merkataritzako lexikoa.
Produktuen ezaugarriak. Kalitateak. Erabiltzeko eta kontsumitzeko moduak.
Komunikazio-prozesua. Ahozko komunikazio-teknikak. Keinuak eta aurpegi-adierazpena.
2.- Salgai eta produktuen eskaerak taxutzea
Salgaien/produktuen motak. Ezaugarriak. Eskaera motak. Eskaera-unitatea.
Eskaerak prestatzeko metodoak: eskuzkoak, erdiautomatikoak eta automatikoak.
Produktuen manipulazioa eta kontserbazioa. Segurtasun-, higiene- eta osasun-gomendioak.
Pisaketa, kokapena eta ikusgarritasuna. Pisatzeko tresneria.
Pisatzeko eta eskaerak optimizatzeko sistemak. Ahots bidezko picking-a.
Eskaerak egiaztatzea. Eskaerak erregistratu eta egiaztatzea. Informazio-fluxuak.
Saltokiko terminalaren (ST) bidez egindako eragiketak. Saltokiko terminal motak. Kutxa
erregistratzailea erabiltzea. Saltokiko terminala erabiltzea.
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Ordainbide elektronikoak. Datafonoa.
Neurtzeko eta pisatzeko unitateak.
3.- Eskaerak prestatzea, bidaltzeko:
Eskaerak prestatzeko oinarrizko eragiketak. Urratsak eta ezaugarriak.
Produktu eta salgaien aurkezpenaren oinarrizko sinbologia, haien manipulaziorako.
Eskaerak prestatzeko dokumentazioa. Prozesuaren kontrola: trazabilitatea.
Eskaerak prestatzeko ekipamendu eta baliabideak. Eskaerak amaitzea.
Aurkeztea eta enbalatzea, garraiatzeko edo entregatzeko.
Enbalatzea. Oinarrizko arau eta gomendioak. Eskuz eta bitarteko mekanikoekin enbalatzea.
Produktuak eskaera-unitatean jarri eta antolatzea.
Eskaeren prestaketan aplikatu beharreko lan-arriskuen prebentzio-neurriak. Ohiko istripu eta
arriskuak.
Jarrera-higienea. Zamak eskuz manipulatzeari buruzko gomendioak.
Jarrera behartuen eraginpean egotea.
4.- Salmenta ondoko zerbitzuaren jarraipena/erreklamazioei arreta ematea
Saldu ondoko zerbitzua.
Eskaerak entregatzea.
Erreklamazioak.
Erreklamazioak tratatzeko prozedurak.
Erreklamazioak kudeatzeko behar diren agiriak. Formularioak biltzeko prozedura.
Txikizkako Merkataritza Antolatzeko Legearen oinarrizko alderdiak.
Lanbide-modulua: Merkataritza-prozesuko administrazio-teknikak
Kodea: E510.
Kurtsoa: 2
Iraupena: 96 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Merkataritza-komunikazioko prozesuak egiten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Merkataritza- eta fakturazio-sail bateko oinarrizko funtzioak deskribatu ditu.
b) Merkataritza-komunikazioko prozedurak identifikatu ditu salerosketa-eragiketetan.
c) Merkataritza-komunikazioko kanalak deskribatu ditu, baita haietariko bakoitzaren abantaila eta
desabantailak ere.
d) Saltzeko eta bezeroari arreta emateko prozesu baten faseak identifikatu ditu.
e) Produktu edo zerbitzuak erosterakoan bezeroak izan ohi dituen motibazio motak identifikatu
ditu.
f) Informazioa argi eta zehazki transmititu du, zuzenean, telefono bidez edo bide telematikoak
erabiliz.
g) Bezeroaren tipologia eta bezeroak erosteko dituen beharrizanak identifikatu ditu, eta
horretarako egokiak diren galderak egin ditu, bezeroak kudeatzeko tresna informatikoen bidez.
h) Produktuaren edo zerbitzuaren ezaugarriak deskribatu ditu, abantailak eta desabantailak
argudiatu ditu, eta bezeroaren beharrizanetara egokitu du.
2.- Salerosketa-eragiketekin lotutako oinarrizko dokumentuak egiten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Salerosketa-eragiketen oinarrizko dokumentuak deskribatu ditu.
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ditu.

b) Aplikatu behar diren merkataritza eta zerga arloko arauen oinarrizko ezaugarriak identifikatu

c) Hainbat kontzeptu ezagutzen eta maneiatzen duela erakutsi du: merkataritza-interesa,
deskontua, marjina, produktuaren kostuaren prezioa, erosketako prezioa, salmentako prezioa,
BEZaren ehunekoa, artesariak eta komisioak.
d) Salmentako azken prezioa kalkulatzeko metodoak identifikatu ditu.
e) Salmentako azken prezioa kalkulatu du emandako marjinen arabera.
f) Albaranak egin ditu, eta, horretarako, aplikazio informatiko baten bidez kopuruak, kontzeptuak
eta zenbatekoak txertatu ditu.
g) Erosketaren edo salmentaren unitate-prezioaren edo prezio osoaren zenbateko osoa kalkulatu
du.
h) Fakturak egin ditu, kontuan hartuta deskontuak, BEZ tasa eta ordaintzeko edo kobratzeko
sistema.
i) Bezeroak leial bihurtzeko oinarrizko teknika eta bitartekoak deskribatu ditu.
j) Bezeroaren kexa edo erreklamazioa jaso eta izapidetu du, alegiazko kasu batean.
3.- Izakinak kontrolatzeko metodoak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Merkataritza-enpresetan ohikoak diren izakin mota desberdinak identifikatu ditu.
b) Produktuen arabera enbalaje eta ontzi motak bereizi ditu.
c) Izakinak jasotzearekin, biltegiratzearekin, haien barne-banaketa egitearekin eta bidaltzearekin
erlazionatutako administrazio-prozedurak deskribatu ditu.
d) Izakinak kontrolatzeko adierazitako metodoa aplikatu du, salerosketako kasu praktiko batean.
e) Izakinen saldoaren zenbatekoa kalkulatu du, eta horretarako kontuan hartu ditu produktuaren
kostua, BEZa, merkataritza-marjinak eta beste gastu batzuk, bere erantzukizun-mailaren barruan.
4.- Merkataritza-kudeaketako, biltegiko eta fakturazioko aplikazio informatikoak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Altak, bajak eta aldaketak erregistratu ditu bezeroen, hornitzaileen eta produktuen artxiboetan.
b) Egindako erosketak eta fakturak erregistratu ditu.
c) Bezeroei, produktuei eta bestelakoei buruz emandako informazioa identifikatu du.
d) Formulario sinpleak lortu ditu, bezeroen informazioarekin eta salmenta-txostenekin.
e) Aplikazio informatikoan sartutako informazioaren segurtasun-kopiak egin ditu, jasotako
jarraibideen arabera.
f) Parametroko fitxategiak definitu ditu -stock optimoa, stock minimoa, beste batzuk-,
aplikazioaren bitartez.
g) Izakinen mugimenduei eta inbentarioa lortzeari buruzko erregistroa egin du.
B) Edukiak:
1.- Salmenta-prozesuetako merkataritza-komunikazioa
Salmenta-prozesua: erosketaren eta salmentaren oinarrizko alderdiak.
Salmentan komunikazioa identifikatzea: faseak eta arazoak.
Merkataritzan argudioak ematea eta eragozpenak tratatzea.
Telefono eta katalogo bidezko salmenta, telesalmenta, Internet bidezko salmenta.
2.- Salerosketako administrazio-prozedurak
Merkataritza-kalkulua erosketako eta salmentako eragiketetan: kostuaren prezioa, garraioak,
enbalajeak, ontziak, artesariak, BEZa, merkataritzako deskontua, salmentako prezioa.
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Salerosketako eragiketetan administrazio-agiriak egin eta betetzea: aurrekontua. Eskariproposamena. Albaranak edo entrega-orriak. Fakturak. Garraio-gutuna.
Oinarrizko merkataritza-legeria.
BEZaren legea: BEZaren kontzeptua eta araubideak, zerga-tasak.
BEZaren likidazio-ereduak betetzea.
Bezeroen jarraipena kudeatzea: salmenta-ondoko prozedurak, bitartekoak eta izapideak.
Kexak eta erreklamazioak. Kontzeptua eta ezaugarriak.
3.- Stockak eta inbentarioak biltegiratzea eta kudeatzea
Produktuen biltegiratzea antolatzeko prozedurak.
Biltegiratze-sistemak.
Enbalatzea, ontziratzea eta etiketatzea.
Izakinen txandaketaren eta kokalekuaren azterketa.
Izakinak kudeatzeko sistemak: arrunta eta informatikoa.
Biltegiratutako produktuen galeren eta zaharkitzearen tratamendua.
Kalitate-kontrola.
4.- Salerosketako eragiketak kudeaketako aplikazio informatikoen bidez egitea
Bezeroekiko harremanak kudeatzeko aplikazioak.
Bezeroen, hornitzaileen, salmenta-agenteen, bestelakoen fitxategiak eguneratzea. Bilaketak.
Leialtasuna lortzeko ekintzak. Zerikusia duten txostenak lortzea.
Fakturazioko aplikazio informatikoak: aurrekontuak, eskariak, albaranak, fakturak sortzea.
Kontabilitateko aplikazioak dituzten loturak.
Zerikusia duten txostenak lortzea.
Lanbide-modulua: Diruzaintzako oinarrizko teknikak
Kodea: E511
Kurtsoa: 2
Iraupena: 72 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Diruzaintzaren kudeaketako kalkulu sinpleak egiten ditu goragoko arduradun batek
gainbegiraturik.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Interes bakunaren eta konposatuaren kontzeptuak bereizi ditu.
b) Kapitalizazio bakun edo konposatuko ariketak egin ditu, eta haien erabilera argudiatu du.
c) Eragiketa bakoitzean sortutako interesak kalkulatu ditu.
d) Efektuen deskontuaren kontzeptua identifikatu du.
e) Eragiketari dagokion deskontua kalkulatu du.
f) Emandako informazioaren arabera, bankuko komisioak kalkulatu ditu.
g) Kontu korronte eta kreditu-kontuaren kontzeptuak identifikatu ditu.
h) Lortzen diren emaitzak ebaluatu ditu, eta, horretarako, haren mailan, iradokizunak gaineratzea
edo prozesuen hobekuntzan parte hartzea.
2.- Kobrantza- edo ordainketa-dokumenturik arruntenak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Merkataritzako kobrantza- eta ordainketa-dokumentuen (kanbio-letra, txekea, zor-agiria,
ordainagiria eta transferentzia) ezaugarriak eta edukia identifikatu ditu.
b) Faktoretza-eragiketen, confirmingaren eta efektuen kudeaketaren ezaugarriak eta xedea
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deskribatu du, eta bat edo bestea hautatu izana justifikatzen du.
c) Kutxa-liburua eta banku-liburua bete ditu, goragoko arduradun batek gainbegiraturik eta bere
erantzukizunaren barruan.
3.- Diruzaintzako oinarrizko eragiketak egiten ditu, aplikazio informatikoak erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Online finantza-kudeaketako aplikazio informatikoen funtzioak identifikatu ditu.
b) Kasu guztietan, ordainketa modu arruntean edo bide telematikoak erabiliz aurkezteko aukerak
ezarri ditu, jasotako jarraibideen arabera.
c) Bete behar den merkataritza-dokumentu arrunt eta telematikoa identifikatu du.
d) Mugimenduei dagozkien idazpenak egin ditu, formatu arruntean edo telematikoan.
B) Edukiak:
1.- Diruzaintzaren kudeaketa
Oinarrizko eragiketetan interes bakuna eta konposatua kalkulatzea.
Deskontu sinplea kalkulatzea.
Kontu korronteak: likidatzea eta interesak kalkulatzea.
Kontuetako eta kreditu-eragiketetako kalkuluak.
Banku-komisioak kalkulatzea.
2.- Kobrantza- eta ordainketa-dokumentuak eta diruzaintzako erregistroak
Modu arrunt edo telematikoko kobrantza- eta ordainketa-dokumentuak: ordainagiriak, txekeak,
banku-helbideratzea, kanbio-letrak.
Kobrantza eta ordainketen kudeaketako oinarrizko finantza-eragiketak: faktoretza-eragiketak,
confirminga, efektuen kudeaketa.
Hautatutako prozedura justifikatzea, eta besteekin alderatuta dituen alde onak azaltzea.
Kreditu- eta zor-txartelak, eta txanpon-txartela.
Diruzaintza online bankaren bidez kudeatzea.
3.- Diruzaintzaren kudeaketa, aplikazio informatikoekin
Kalkulu-orriak erabiltzea finantza-kudeaketan.
Ordainketak online egitea.
Merkataritza-dokumentuak betetzea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak I.
Kodea: 3009
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problema errazak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna
eta autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi errazak proposatu ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik bildutako
zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesiak aztertu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
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c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats eman dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta frogen bidez defendatu du bere jarrera
hori.
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta gatazkak konpontzeko trebetasunak badituela
azaldu du.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Gidoi bati jarraikiz, ikerketa eta laborategiko praktika errazak egiten ditu; horretarako, hainbat
teknika aplikatzen ditu, materiala behar bezala erabili, magnitude egokiak neurtu, eta emaitzak
interpretatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko oinarrizko materialaren zerrenda egin du, izan ditzakeen aplikazioak ere jasota.
b) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
c) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitatetan adierazi.
d) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
e) Egin behar duen teknika esperimental bakoitzean, kontuan izan ditu higiene- eta segurtasunbaldintzak.
f) Lan esperimentalean segurtasunaren oinarrizko arauak onartu eta bete ditu, eta erabili dituen
tresnak eta materiala zaindu ditu.
g) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
h) Hipotesiak aztertu ditu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
i) Metodo eta prozedura esperimental erraz eta askotarikoak planifikatu ditu hipotesia
gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
j) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
k) Antolatu eta interpretatu egin ditu datu esperimentalak, hainbat baliabideren laguntzarekin.
l) Azalpen arrazoituak eman ditu, hipotesia berresteko edo gezurtatzeko asmoz.
m) Ikerketaren emaitzen berri eman du, eta txostenak egin ditu hainbat baliabide eta euskarri
analogiko eta/edo digital baliatuta.
n) Lan zientifikoa antolatu du, ordenari eta zehaztasunari eutsita.
ñ) Informazioa hainbat formatutan bilatu, kontsultatu eta erabili du.
o) Egoki erabili du hiztegi zientifikoa.
3.- Materiak naturan izaten dituen forma guztiak aintzat hartuta, materiaren funtsezko
propietateak identifikatzen eta deskribatzen ditu, magnitude fisikoak eta oinarrizko unitateak sistema
metriko hamartarrean erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren propietateak deskribatu ditu.
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b) Luzeraren, masaren eta edukieraren unitate-aldaketak egin ditu.
c) Bolumenaren eta edukieraren unitateen arteko baliokidetasuna identifikatu du.
d) Eguneroko egoeretan neurketak egin ditu, eta notazio zientifikoaren bitartez adierazi du
emaitza, Nazioarteko Sistemako unitateetan.
e) Materiaren propietate orokorrak eta propietate bereziak bereizi ditu, eta propietate berezien
bitartez substantziak identifikatu ditu.
f) Materiak izan ditzakeen agregazio-egoerak identifikatu ditu.
g) Materiaren egoera-aldaketak identifikatu eta izendatu ditu.
h) Eredu zinetiko-molekularra erabili du egoera-aldaketak azaltzeko.
i) Substantzia baten agregazio-egoerak zeintzuk diren bereizi du, fusio- eta irakite-tenperatura
jakinda.
j) Irakitearen eta lurrunketaren arteko aldeak zehaztu ditu, adibide errazen bitartez.
4.- Nahaste sinpleen osagaiak bereizteko metodo egokiena erabiltzen du, nahastearen oinarrian
dagoen prozesu fisiko edo kimikoarekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adibide errazen bitartez, sistema material homogeneoak eta heterogeneoak identifikatu ditu.
b) Substantzia puruak eta nahasteak zer diren identifikatu eta deskribatu du.
c) Substantzia puruen eta nahasteen arteko desberdintasun nagusiak zeintzuk diren adierazi du.
d) Prozesu fisikoak eta kimikoak bereizi ditu.
e) Substantzien zerrenda batetik, nahasteak, substantzia sinpleak eta konposatuak hautatu ditu.
f) Nahasteak bereizteko metodo errazak aplikatu ditu modu praktikoan.
g) Lanbideekin lotura duten materialen oinarrizko ezaugarri orokorrak deskribatu ditu, IKTak
erabilita.
h) Talde-lanaren aldeko jarrera agertu du.
5.- Ohartzen da energia dagoela prozesu naturaletan, eta bizitza errealeko fenomeno errazak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketak egiteko ahalmenarekin lotu du energiaren kontzeptua.
b) Energiaren esku-hartze agerikoa duten eguneroko bizitzako egoerak identifikatu ditu.
c) Organismoari eta bizitzari eustearekin lotutako prozesuen artetik, energiak egiteko
garrantzitsua betetzen duen prozesuak deskribatu ditu.
d) Energia magnitudetzat definitu du, eta badaki energia neurtzeko zer unitate erabiltzen diren.
e) Energiaren unitate-aldaketak aplikatu ditu.
f) Beroa eta tenperatura bereizi ditu.
g) Eguneroko fenomenoetan agerian geratzen diren energia motak identifikatu ditu.
h) Energiaren kontserbazioa azaldu du, hainbat sistematan.
i) Askotariko energia-iturriak azaldu ditu.
j) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen taldeak finkatu ditu.
k) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen abantailak eta eragozpenak (lortzeko modua,
garraioa, erabilera) azaldu ditu, IKTak erabilita.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko energia-iturriak zeintzuk diren aztertu du, eta lanbide-profilarekin
lotura dutenak aipatu ditu.
6.- Osasuna eta gaixotasuna bereizten ditu, eta osasunarekin lotutako arrisku-egoerak
identifikatzen; horretarako, giza gorputzari buruzko jakintza baliatzen du, eta gure bizimoduaren
ohiturak gaixotasun ohikoenekin lotzen, gaixotasun horien aurkako oinarrizko defentsa-printzipioak
aipatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Pertsonentzako osasun- eta gaixotasun-egoerak identifikatu ditu.
b) Herritarren gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso ohikoenak identifikatu eta sailkatu ditu, eta
gaixotasun horien kausak, agente eragileak, prebentzioa eta tratamenduak aipatu ditu.
c) Immunitate-sistemaren oinarrizko funtzionamendua azaldu du, eta txertatzea gaixotasunen
prebentziorako ekarpen biomedikoa dela balioetsi du.
d) Aintzat hartu du txertatze-kanpainak garrantzitsuak direla gaixotasun infekziosoen
prebentzioan.
e) Zer organo mota ematen diren deskribatu du, baita transplanteetan izaten diren arazoak ere.
f) Higiene pertsonaleko, zaintzako eta atseden hartzeko oinarrizko ohiturak egokiak direla onartu
eta justifikatu du.
g) Dagokion lanbide-ingurune hurbilenekoarekin lotutako osasunarekiko arrisku-egoerak
identifikatu ditu.
h) Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren oinarrizko funtzionamendua nolakoa den eta zer
aukerak eskaintzen dituen ikertu du Internet bidez.
7.- Jabetzen da garrantzitsua dela prebentzio-ohiturak eta bizimodu osasungarriko ohiturak
hartzea, nutrizioan inplikatuta dauden gailu eta sistemei dagokienez; oinarrizko egitura anatomikoak
dagozkien funtzioekin lotzen ditu, eta eremu pertsonaleko eta sozialeko egoera praktikoak ikertzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta gailuen oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu
ditu grafiko eta eskema analogiko eta digitaletan.
b) Nutrizio-sistemen eta -gailuen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
ohikoenak identifikatu ditu.
d) Ikasgelan, laborategian eta Interneten ikerketak egin ditu elikagaietan dauden mantenugaiei
buruz eta elikadura orekatu eta osasungarria izateak duen garrantziari buruz.
e) Bere jakintza aplikatu du, dieta pertsonalak egiteko, eta ongizatea lortzearekin eta nutrizioohitura osasungarriak hartzearekin lotutako ondorioak atera ditu.
8.- Badaki zeinen garrantzitsua den ohitura eta bizimodu osasungarriak izatea gizakien harreman
eta ugalketako prozesuei begira, eta, horretarako, giza anatomiaren eta funtzionamenduaren
oinarrizko alderdiak zeintzuk diren ikasteaz gain, egoera praktikoak aztertzen ditu, ingurune hurbilean
kokatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza ugalketa- eta nerbio-sistemaren oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu ditu grafiko eta
eskema analogiko eta digitaletan.
b) Erlazio- eta ugalketa-sistemen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Substantzia adiktiboek eta, bereziki, nerabezaroan arrisku handienekoak direnek (tabakoa,
alkohola, kanabisa...) gorputzean eragiten dituzten efektu nagusiak zeintzuk diren ikertu du
laborategian, ikasgelan eta Internet bidez; jabetu da zeintzuk diren osasun-arriskua dakarten egoerak
eta jokabideak, eta konturatu da substantzia horiek kontsumitzea arriskutsua dela.
d) Higienezko eta sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitzeko ohiturak identifikatu ditu, eta
norberaren ongizatea zein osasun kolektiboa sustatzeko ondorioak atera ditu.
e) Metodo antikontzeptiboak alderatu ditu, eta aintzat hartu du zeinen garrantzitsuak diren sexutransmisioko gaixotasunen prebentzioan.
f) Norberaren eta ingurukoen sexualitatea onartu du, eta sexu-nortasun guztiak errespetatu.
g) Lagundutako ugalketa-tekniken eta in vitro ernalketaren bitartez gizarteari eragindako onurak
argudiatu ditu.
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9.- Hainbat zenbaki mota dituzten askotariko problemak ebazten ditu, eta, kalkulatzeko modu
egokiena aplikatzeaz gain, emaitza testuingurura egokitzen ote den balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili dituen zenbaki motak identifikatu ditu.
b) Kalkuluak ongi egin ditu, buruz edo algoritmo bidez, arkatzez eta kalkulagailua (fisikoa edo
informatikoa) erabilita.
c) Berretzaile natural eta osoa duten berreturak egin ditu, eta dagozkion propietateak erabili ditu.
d) Notazio zientifikoa erabili du, eta zenbaki oso handi edo oso txikiekin kalkuluak egin ditu.
e) Zenbakizko zuzenaren gainean irudikatu ditu zenbaki errealak.
f) Proportzioa adierazpen matematikotzat identifikatu du.
g) Magnitudeak alderatu ditu, eta haien proportzionaltasun mota ezarri du.
h) Hiruko erregela erabili du problemak ebazteko.
i) Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalak identifikatu ditu.
j) Interes bakuna eta konposatua aplikatu du eguneroko jardueretan.
k) Eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat problema ebatzi ditu.
l) Proportzionaltasun-problemak ebatzi ditu.
10.- Neurriei buruzko problemak ebatzi, dagozkion jakintzak baliatu eta lortutako emaitzak
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Neurketak egin ditu zuzenean.
b) Sistema metriko hamartarraren oinarrizko unitateak eta unitate eratorriak ezagutu eta erabili
c) Angeluak neurtzeari buruzko problema geometrikoak ebatzi ditu.
d) Denbora neurtzeari buruzko problemak ebatzi ditu.
e) Zeharkako metodoen bidez neurtzeko problemak ebatzi ditu.
f) Pitagorasen Teorema aplikatu du hainbat testuingurutan.
g) Irudi lauen azalera kalkulatu du, irudi horiek beste irudi sinpleago batzuetan deskonposatuta.
h) Gorputz sinpleen bolumenak kalkulatu ditu.

11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, adierazpen aljebraiko errazak erabiltzen ditu,
ebazpen-metodo egokienak aplikatu eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak.
b) Adierazpen aljebraiko errazak sinplifikatu ditu.
c) Lehen mailako ekuazio errazak ebatzi ditu.
d) Problemak ebatzi ditu hizkuntza aljebraikoaren bidez.
e) Emaitzak problemaren testuinguruan interpretatu ditu; prozesua azaldu du, eta koherentea ote
den balioetsi.
f) Software egokia baliatu du, kalkulu aljebraikoak egin ditu eta ekuazio errazak ebatzi ditu.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
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Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: Antolaketa. Materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko material errazak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko eta txostenak aurkezteko estrategia, jarraibide eta
irizpideak.
3.- Materiaren formak:
Materia. Materiaren ezaugarri orokorrak. Masa eta bolumena.
Gorputz baten masa eta bolumena neurtzea. Masaren eta edukieraren unitateak. Luzeraunitateak. Nazioarteko Unitate Sistema.
Materiaren ezaugarri bereziak.
Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Materiaren egoera-aldaketak.
Materiaren izaera korpuskularra. Eredu zinetiko-molekularra.
4.- Substantziak bereiztea
Sistema material homogeneoak eta heterogeneoak.
Sistema bereziki interesgarriak: uretako disoluzioak.
Substantziak bereizteko oinarrizko teknikak.
Substantzia puruen eta nahasketen arteko aldea.
Substantzia puruen sailkapena. Substantzia sinpleak eta konposatuak.
Lanbide-profilari lotutako materialak.
5.- Energia prozesu naturaletan
Energiaren adierazpenak naturan.
Energia eguneroko bizitzan.
Energia, beroa eta tenperatura. Unitateak.
Energia motak.
Energiaren transformazioa eta kontserbazioa.
Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak.
Energiaren erabilera eta kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan: lanbide-profilarekiko lotura.
6.- Osasuna eta gaixotasuna
Osasuna eta gaixotasuna. Osasunaren alorreko faktore determinatzaileak. Gaixotasun
infekziosoak eta ez-infekziosoak.
Higienea eta gaixotasunen prebentzioa. Norberaren baitan eta laneko eremuetan ohitura
osasungarriak izatea zeinen garrantzitsua den balioestea.
Sistema immunitarioa. Txertoak. Zelulak, odola eta organoak transplantatzea eta ematea.
Norberaren eta besteren gorputza onartzea, mugak muga eta aukerak aukera.
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Osakidetza Euskal Osasun Sistemari buruzko oinarriko ideiak.
7.- Giza nutrizioa
Nutrizio-prozesuan inplikatutako sistema eta gailuen oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren
ikuspegi orokorra.
Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
nagusiak.
Elikagaiak eta mantenugaiak. Dieta orekatua. Elikadura-portaeraren arazoak. Nutrizioarekin
lotutako higienea, prebentzioa eta bizimodu osasungarriak.
8.- Giza erlazioa eta ugalketa
Nerbio-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Drogak eta substantzia adiktiboak. Eragiten dituzten efektu nagusiak eta arazoak. Prebentzioa eta
eragina gizarte-ingurunean.
Giza ugalketa-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Osasuna eta higiene sexuala. Metodo antikontzeptiboak. Sexu-transmisiozko gaixotasunak.
Prebentzioa.
Giza sexu-erantzuna: afektibitatea, sentsibilitatea eta komunikazioa. Sexualitatearen eta
ugalketaren arteko aldea.
9.- Eragiketak zenbakiekin
Zenbaki motak ezagutzea eta bereiztea. Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea.
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketarako ohiko algoritmoak erabiltzea.
Eragiketen eta parentesiak erabiltzeko arauen hierarkia eta propietateak, zenbaki oso, hamartar
eta zatiki errazekin eginiko kalkulu idatzietan.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko,
tresna horiek erabiltzea komeni ote den erabakita, egin beharreko kalkuluen konplexutasunaren eta
emaitzetan behar den zehaztasun-mailaren arabera.
Problemak ebaztea, zenbaki oso, hamartar eta zatikiekin eragiketak egin behar direla.
Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalen egoera errealak
identifikatzea. Proportzionaltasunarekin lotutako arazoak.
Ehunekoak. Ehunekoen problemak.
10.- Neurria
Magnitudeak neurtzea. Neurri-unitateak. Neurtzeko tresnak.
Sistema metriko hamartarra (SMH)
Angeluak neurtzea.
Denbora neurtzea.
Gutxi gorabeherako neurriak. Neurrien estimazioa.
Errore-marjina.
Zeharkako neurketak. Pitagorasen teorema.
Figuren azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak.
11.- Hizkuntza aljebraikoa
Ahozko hizkuntzako egoerak hizkuntza aljebraikora eramatea.
Adierazpen aljebraiko errazak dituzten eragiketak.
Ezezagun bat duten lehen mailako ekuazioak ebaztea.
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen bidez.

2016/3546 (1178/826)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea I.
Kodea: 3011
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa interpretatzen du, baita paisaia
naturalarekin zer nolako lotura izan zuten ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen giza taldeek eta lehen gizarteek paisaia naturalean izandako eragina identifikatu du.
b) Historiaurreko giza taldeen kokapena, joan-etorriak eta ingurunerako egokitzapena azaldu ditu.
c) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa balioetsi du, baita paisaia
naturalekin zer nolako lotura izan zuten ere.
d) Antzinaroko gizarte garrantzitsuenetako zenbaiten oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteek Iberiar Penintsulan utzitako aztarna materialak
identifikatu ditu.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa osatzen duten elementuak aintzat hartu eta
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinaroko lehen zibilizazioek mendebaldeko zibilizazioari egindako ekarpen
garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
b) Lehen zibilizazio hiritarren bereizgarri garrantzitsuenak identifikatu ditu.
c) Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak balioetsi eta errespetatu ditu.
d) Geure kultura- eta natura-ondarearen aberastasuna eta aniztasuna balioetsi, errespetatu eta
gozatu du.
e) Ikasi du zer egin hura kontserbatzeko eta hobetzeko.
3.- Lehen industria-eraldaketak gertatu arteko Europako espazioa eratzeko prozesua
interpretatzen du, eta prozesu horren ezaugarri garrantzitsuenak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinako mundutik Erdi Aroko mundura igarotzeko prozesua aztertu du, baita Europako
espazioaren bilakaera ere.
b) Amerikan inperio kolonialak eratzeak kultura autoktonoetan eta europarrean izan zituen
ondorioak balioetsi ditu.
c) Aro Modernoko monarkia absolutuaren eredu politikoa eta gizarte-eredua identifikatu ditu.
d) Aztergai dugun aldian Europako biztanlerian izandako eraldaketen oinarrizko adierazle
demografikoak aztertu ditu.
e) Arte-estilo nagusietako artelanak identifikatu ditu.
f) Tituluaren profilari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du.
4.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
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d) IKTak modu arduratsuan baliatu ditu, ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak
eta oinarrizko hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo komunikabideetako ahozko testuen egitura aztertu du, eta haien ezaugarri
nagusiak identifikatu ditu.
b) Entzute aktiboa egin du, eta ahozko mezu baten zentzu orokorra eta eduki espezifikoak
identifikatu ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
6.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita
hautatutako testu laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egunero erabiltzen diren idatzizko testuen egitura aztertu du.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatu ditu, eta ateratako
ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Idatzizko testuak lantzeko jarraibide sistematikoak bete ditu; erabilera diskriminatzaileak
saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
g) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta testuinguruari egokitutako hiztegia erabili.
h) Testuak idazteko garaian gramatikaren eta ortografiaren arau nagusiak aplikatu ditu, testuak
zuzenak eta zehatzak izan daitezen.
i) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
7.- Literatura-testu adierazgarriak irakurtzen ditu, eta norberaren gustua eta irakurtzeko ohitura
eraikitzeko irizpide estetikoak sortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez.
b) Literatura-lanei buruzko informazioa biltzeko tresnak baliatu ditu.
c) Literatura-lan batetik modu positiboan eta negatiboan balioetsitako alderdiei buruzko iritzi
pertsonal arrazoituak adierazi ditu.
d) Obraren edukia bere bizipenekin erlazionatu du.
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e) Literatura-testuak ulertzeko estrategiak aplikatu ditu, betiere literaturaren oinarrizko arrazoiak
eta gaiak aintzat hartuta.
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta oinarrizko
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, zentzu orokorra eta ideia nagusiak identifikatu ditu, eta proposatutako
lanerako behar duen informazioa hautatu du.
b) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
c) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko oinarrizko estrategiak erabili ditu.
d) Hiztegi, esamolde eta esaldi errazak eta ohikoak erabili ditu, oinarrizko lokailuen bidez lotuta,
komunikazio-truke laburretan ongi moldatzeko moduan.
e) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu gai
ezagunei buruz, aurrez gidoia finkatu ondoren.
f) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
g) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
h) Behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako oinarrizko arauak (kortesia-legeak, erregistroa,
hitzik gabeko hizkuntza edo bestelakoak) komunikazio-trukeetan.
9.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta, gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
b) Testuaren funtsezko ideiak eta komunikazio-asmoa identifikatu ditu.
c) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur eta errazak sortu ditu, ongi egituratuta eta autonomia nahikoaz.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu gelan landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabili ditu
informazioa bilatzeko, idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta
lankidetzan jarduteko.
j) Interesa adierazi du Ingelesa ikasteko eta komunikaziorako erabiltzeko.
k) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko, eleaniztun izatea zeinen
garrantzitsua den onartu du.
l) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Historiaurreko gizarteak eta haien natura-ingurunea
Paisaia naturalaren oinarrizko osagaiak eta faktoreak: klima, erliebea, hidrografia eta landaretza
naturala.
Historiaurreko taldeen ezaugarri orokorrak: nomadismotik sedentarismora.
Antzinaroko gizarte hiritarren oinarrizko ezaugarriak.
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Grezia eta Erroma Iberiar Penintsulara iritsi eta bertan egon zirela adierazten duten adibideak.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa
Geure ondare historiko-artistikoaren eta naturalaren aberastasuna eta aniztasuna.
Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak.
Garai eta kultura desberdinetako zenbait arte-lanen oinarrizko analisiak egiteko jarraibideak.
3.- Europako espazioa eratzeko prozesua Erdi Aroan eta Aro Modernoan
Europaren bereizgarri nagusiak Erdi Arloan eta Aro Modernoan:
Erdi Aroko Europaren ezaugarri orokorrak.
Monarkia Absolutuetako Europaren ezaugarri orokorrak.
Amerika konkistatu eta kolonizatzearen alderdi garrantzitsuenak.
Biztanleria:
- Oinarrizko adierazle demografikoak.
- Zenbait erregimen demografikoren oinarrizko ezaugarriak.
- Biztanleria-grafikoak.
- Europako bilakaera demografikoaren ezaugarri garrantzitsuenak.
4.- Gizarte-zientziak interpretatzeko oinarrizko prozedurak
Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak: idatzizko eta ahozko testuen ulermena,
berariazko hiztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz behar bezala adieraztea eta abar.
Denbora eta espazioa kokatzeko tresna errazak.
5.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Ahozko komunikazioaren hizkuntzaz kanpoko elementuak.
- Hizkuntzaren ahozko erabilera informal eta formalak.
- Komunikazio-testuinguruari egokitzea.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Gaur egungo gertakariei buruzko ahozko azalpen errazak.
- Ahozko aurkezpen errazak.
- Ikus-entzunezko bitartekoak eta IKTak erabiltzea lagungarri.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Arau soziokomunikatiboak.
6.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Idatzizko testuak. Testu motak. Eguneroko bizitzari eta lanbideari dagozkien testuen ezaugarriak.
Irakurketa-estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testu-lokailu nagusiak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
Hainbat hiztegi erabiltzeko jarraibideak.
7.- Literatura-testuak irakurtzea
Literatura-pasarteak irakurtzeko jarraibideak.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
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Literatura-generoen oinarrizko ezaugarriak estiloari eta gaiari dagokienez:
Narratiba.
Poesia.
Antzerkia.
8.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea.
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Atzerriko hizkuntzan ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa.
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak, bestelakoak.
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu laburrak ulertzea, hainbat euskarritan.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategien erabilera gidatua: aurrea hartzea, egiaztapena,
laguntza bisuala, bestelakoak.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesu gidatua: plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea eta
berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzeko prozesu gidatua, hainbat euskarritan.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
9.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea: aurrerapena,
egiaztapena, dedukzioa, zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, atzerriko
hizkuntzan idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen oinarrizko hizkuntzaelementuen erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta gidatua egitea: maiz agertzen den lexikoa,
egitura eta esamolde arruntak...
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero gehiago erabiltzea informazioa bilatzeko,
idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
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- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak II.
Kodeak: 3010
Kurtsoa: 2
Iraupena: 144 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problemak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna eta
autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesi guztiak aztertu ditu, eta azalpen arrazoituak eman ditu hipotesiak berresteko edo
gezurtatzeko asmoz.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats egin dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta argudio eta frogen bidez defendatu du
jarrera hori .
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta erakutsi du badituela gatazkak konpontzeko
trebetasunak.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Ikerketak eta laborategiko praktikak egiten ditu; horretarako, metodologia zientifikoa aplikatu,
materiala behar bezala erabili, gauzatzeko modua balioetsi eta emaitzak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
b) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitateetan adierazi.
c) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
d) Lan esperimentalean segurtasunaren eta higienearen oinarrizko arauak onartu eta bete ditu,
eta erabili dituen tresnak eta materiala zaindu ditu.
e) Prozedura esperimental errazak planifikatu ditu hipotesia gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
f) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
g) Datu esperimentalak antolatu eta interpretatu egin ditu, hainbat baliabideren laguntzarekin.
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h) Entseguen txostenak egin ditu, eta zer prozedura jarraitu duen, zer emaitza lortu duen eta
azkenean zer ondorio atera dituen adierazi du txosten horietan.
i) Hiztegi zientifikoa egoki erabili du laborategiko txostenetan.
3.- Prozesu biologikoetan eta industrian gertatzen diren erreakzio kimikoak zeintzuk diren
bereizten du; eguneroko bizitzan duten garrantzia argudiatzen du, eta gertatzen diren aldaketak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizi ditu, eguneroko bizitzako ekintzetan, substantzia berriak
sortu ote diren arabera.
b) Erreakzio kimiko errazetan erreaktiboak eta produktuak identifikatu ditu.
c) Eguneroko bizitzako, naturako eta industriako erreakzio kimiko garrantzitsuenak identifikatu
ditu.
d) Endotermiko eta exotermikoetan sailkatu ditu erreakzio kimikoak.
e) Hainbat erreakzio kimiko tipo bereizi ditu, hala nola errekuntza, oxidazioa, deskonposizioa,
neutralizazioa eta sintesia.
f) Erreakzio kimiko errazen osagaiak eta prozesua identifikatu ditu laborategian saiakuntzak
eginda.
g) Txostenak egin ditu formatu digitalean, lanbide-profilarekin lotura duten industriei buruz, eta
industria horietan gertatzen diren prozesuak deskribatu ditu sinpleki.
4.- Elkarrekin lotzen ditu ohiko egoeretan sortzen diren indarrak eta indar horiek eragiten dituzten
efektuak, aintzat hartuta objektuen mugimenduan edo pausagunean lagungarri ote diren eta zer
magnitudek parte hartzen duten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eguneroko mugimenduak bereizi ditu, ibilbidearen eta bizkortasunaren arabera.
b) Egindako distantzia, abiadura eta denbora elkarren artean lotu ditu, eta magnitude horiek
Nazioarteko Sistemaren unitateetan adierazi ditu.
c) Mugimendu zuzen uniformea zehazten duten parametroak adierazpen grafikoen eta ekuazio
matematikoen bitartez lotu ditu.
d) Abiaduren kalkulu errazak egin ditu mugimendu uniformeetan.
e) Eguneroko bizitzako egoeretan esku hartzen duten indarrak identifikatu ditu, eta eragiten
dituzten efektuekin lotu ditu.
f) Egoera zehatzetan, indar baten eta indar horrek gorputz baten mugimendu-egoeraren
deformazioan edo aldaketan izaten duen efektuaren arteko lotura ezarri du.
g) Makina sinpleen baliagarritasuna onartu du; haien funtzionamendua interpretatu du, eta makina
horien efektuei dagozkien kalkulu errazak egin ditu.
h) Eguneroko bizitzako egoeretan marruskadura-indarren efektuak zeintzuk diren aztertu du.
i) Gorputzen pisua interpretatu du, eta badaki pisu horren erantzule grabitate-indarra dela.
j) Newton-en legeak eguneroko bizimoduko egoeretan aplikatu ditu.
5.- Energia elektrikoaren ekoizpenari, garraioari eta erabilerari dagozkion oinarrizko alderdiak
identifikatzen ditu, baita haren kontsumoan esku hartzen duten faktoreak ere; horretarako, gertatzen
diren aldaketak eta magnitude nahiz balio bereizgarriak deskribatzen ditu, eta elektrizitateak
zientziaren eta teknologiaren garapenean eta jendearen bizi-baldintzetan duen eragina balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren izaera elektrikoa azaldu du fenomeno elektrostatikoak agerian jartzen dituzten
eguneroko egoeretan.
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b) Azaldu du eroale baten bitartez mugimenduan dauden kargak direla korronte elektrikoa, eta
magnitude garrantzitsuenen esanahia interpretatu du.
c) Eguneroko bizimoduan elektrizitatea kontsumitzean aintzat hartu beharreko oinarrizko
magnitude fisikoak identifikatu eta maneiatu ditu.
d) Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena aztertu ditu, eta haiek hobetzeko ildoak
ezarri ditu.
e) Energia elektrikoa sortzen denetik erabiltzailearengana iristen den arteko etapen oinarrizko
deskribapena egin du.
f) Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektrikoei buruzko informazioa bildu du, eta mota
bakoitzaren alde onak eta alde txarrak aztertu ditu.
g) Elektrizitateak zientziaren eta teknologiaren garapenari eta bizi-baldintzak hobetzeari zer
ekarpen egiten dizkien onartu du, baita zer arrisku dituen ere.
h) Energia nuklearra erabiltzearen alderdi positiboak eta negatiboak aztertu ditu. Isuri eta
hondakin nuklearrak.
6.- Kutsatzaile atmosferiko garrantzitsuenak kategorizatzen ditu, eta haien jatorriak identifikatzen
ditu; halaber, eragiten dituzten efektuekin lotzen ditu, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Atmosferak izaki bizidunak babesteko betetzen duen eginkizuna justifikatzen duten arrazoiak
identifikatu ditu, eta argudio errazekin justifikatu ditu.
b) Kutsadura atmosferikoaren fenomenoak zeintzuk diren aztertu du, baita zein diren fenomeno
horien eragile garrantzitsuenak ere.
c) Euri azidoaren fenomenoari buruz ikertu du, fenomenoaren berehalako eta etorkizuneko
ondorioak zeintzuk diren ere ikasi du, nola saihets daitekeen kontuan izanik.
d) Berotegi-efektua bizia garatzeko zein garrantzitsua den deskribatu du, eta berotze globalaren
arazoa, arazoa zer arrazoik eragiten duten eta arazoa gutxitzeko neurriak azaldu ditu.
e) Ozono-geruzaren garrantzia deskribatu du, eta era errazean azaldu ditu arian-arian geruza hori
suntsitzearen ondoriozko arazoak.
7.- Uraren kutsatzaileak identifikatzen ditu, kutsatzaile horiek ingurumenean duten efektua
bakoitzaren arazketa-tratamenduarekin lotzen du, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planetan bizia izateko eta bizirauteko urak betetzen duen eginkizuna onartu eta balioetsi du.
b) Lurrean, oro har, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, baliabide hidrikoak nola banatzen
diren azaltzen duten diagramak eta eskemak interpretatu ditu, baita baliabide horiek biziarengan eta
gizakiongan duten eragina azaldu ere.
c) Ur geza modu jasangarrian kudeatzeak zer esan nahi duen azaldu du, eta kudeaketa horretan
lagunduko duten neurriak zerrendatu ditu.
d) Akuiferoak kutsatzeak izaki bizidunen populazioengan duen efektu kaltegarria identifikatu du.
e) Laborategian, hainbat jatorritako ur-laginen kutsatzaile posibleak identifikatu ditu.
f) Uraren kutsadurak eta ura arduragabe erabiltzaileak eragiten dituzten efektuak aztertu ditu.
8.- Lurreko gainazalaren erliebeak eta paisaiak eratzeko eta aldatzeko prozesuak sailkatzen ditu,
eta eragile geologikoen eta gizakion ekintzarekin lotzen ditu, prozesu horiek baldintzatzen dituen
aldetik; halaber, baliabide geologikoak eta lurzorua zaintzeko lagungarri diren neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Erliebearen modelaketa baldintzatzen duten faktoreak (klima, arroka-materialen ezaugarriak,
eta beste) modelaketaren ondorio diren paisaia motekin lotu ditu.
b) Meteorizazioko, higadurako, garraioko eta sedimentazioko prozesuak bereizi ditu.
c) Kanpoko eragile geologiko garrantzitsuenak bereizi ditu, eta erliebea eratzeko prozesuekin zer
nolako lotura duten adierazi du.
d) Elkarrekin lotu ditu eragile geologiko nagusien ekintza eta paisaian eragiten dituzten zenbait
forma.
e) Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan eta
aldaketan zer garrantzi duten aztertu du.
f) Lurzorua kutsatzen duten faktore eta arrazoi nagusiak identifikatu ditu, eta lurzoruaren
kontserbazioa eta baliabide geologikoak egoki kudeatzea garrantzitsuak direla onartu du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko eta ingurune hurbileneko paisaia bereizgarriei buruzko ikerketa
egin du, eta paisaia horren modelatzea baldintzatu duten giza faktoreetako zenbait identifikatu ditu.
9.- Ingurumen-orekari laguntzen dio; horretarako, ingurumen-arazo nagusien arrazoiei eta
ondorioei buruzko argudioak ematen ditu, betiere garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, eta
ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko ekintzak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ingurumen-arazo garrantzitsuenak sailkatu ditu, dela oro har, dela Euskal Autonomia
Erkidegoan: baliabideak ahitzea eta gehiegi ustiatzea, kutsadura areagotzea, biodibertsitatea galtzea,
klima aldatzea, desertifikazioa, hondakinak, eta beste.
b) Ingurumen-arazo nagusiak arazo horiek eragiten dituzten arrazoiekin lotu ditu, eta arazoen
ondorioak ere zehaztu ditu.
c) Baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatu behar direla argudiatu du.
d) Birziklatzearen eta baliabide materialak berrerabiltzailearen alde onak eta alde txarrak aztertu
ditu.
e) Energia-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea ingurumenarentzat zein garrantzitsua den
azaldu du.
f) Bere aztarna ekologikoa kalkulatu du, eta adierazi du baliabide naturalen kontsumoa
desorekatua eta gehiegizkoa dela.
g) Ingurumenaren narriadura geldiarazteko konpromiso eta ekintza pertsonalen zerrenda egin du.
h) Ikastetxean ingurumena hobetzeko jardueretan parte hartu du.
i) Euskal Autonomia Erkidegoan garapen jasangarriarekin lotuta egiten diren ingurumenestrategietako zenbait identifikatu ditu.
10.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, ekuazioak eta ekuazio-sistemak ebazteko
metodoak aplikatzen ditu, eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adierazpen aljebraiko errazak egin eta sinplifikatu ditu.
b) Zenbakizko balioak atera ditu adierazpen aljebraiko batetik.
c) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak, eta ezezagunak
identifikatu ditu.
d) Lehen eta bigarren mailako ekuazio errazak ebatzi ditu, modu aljebraikoan eta grafikoki.
e) Problema bat ebazteko ekuazio egokiak proposatu ditu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak eta beste jakintza-arlo batzuetakoak ebatzi ditu, ekuazioen
eta sistemen bitartez.
g) Balioetsi du hizkuntza aljebraikoa bizitza errealaren egoerak irudikatzeko zehatza, sinplea eta
erabilgarria dela.
11.- Testuinguru errealetan agertzen diren irudi geometrikoak zuzenean eta zeharka neurtzen
ditu, eta horretarako behar dituen tresna, formula eta teknikak erabiltzen ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi eta gorputz geometrikoen angeluak, luzerak, azalerak eta bolumenak neurtzeko tresna
egokiak erabili ditu.
b) Hainbat estrategia erabili ditu (antzekotasunak eta irudi sinpleagoetan deskonposatzea,
besteak beste), mundu fisikoan zeharkako neurriak zenbatesteko eta kalkulatzeko.
c) Perimetroak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak erabili ditu, eta unitate egokiak
esleitu dizkie.
d) Antzeko irudiak identifikatu ditu, eta proportzionaltasun-harremanak ezarri ditu.
e) Thalesen teorema aplikatu, eta triangeluen antzekotasuna erabili du, problema geometrikoak
ebazteko.
f) Taldean lan egin du neurriak lortzeko.
g) IKTak erabili ditu, hainbat irudi eta gorputz irudikatzeko.
12.- Taula, grafiko, adierazpen aljebraiko edo enuntziatu baten bidez emandako erlazio funtzional
sinpleak interpretatzen ditu; balioak lortzen ditu haietatik, eta aztertutako fenomenoari buruzko
ondorioak ateratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

du.

a) Egoera bakoitzean esku hartzen duten aldagaiak identifikatu ditu.
b) Aldagaien arteko mendekotasuna aztertu du, eta harreman posibleak bilatu.
c) Aztergai diren grafiko eta taulen irakurketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin du.
d) Magnitudeen arteko mendekotasun linealeko eta koadratikoko harremanak identifikatu ditu.
e) Funtzio linealak grafikoki irudikatu ditu.
f) Funtzio koadratikoak grafikoki irudikatu ditu.
g) Funtzio esponentziala grafikoki irudikatu du.
h) Benetako egoerekin lotutako funtzio motak irudikatzen dituzten grafikoetatik informazioa atera
i) Baliabide teknologikoak erabili ditu grafikoak irudikatzeko.

13.- Estatistika-populazio baten inguruko datu eta grafikoak jaso, antolatu eta irudikatzen ditu,
metodo eta tresna teknologiko egokiak erabilita eta alderdi nabarmenenak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Populazio baten estatistika-datuak jaso, antolatu eta irudikatu ditu estatistika-tauletan.
b) Maiztasun absolutuak eta erlatiboak kalkulatu ditu.
c) Aztertutako egoerari gehien egokitzen zaizkion estatistika-grafikoak egin ditu.
d) Datu-banaketa baten batez bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu eta behar bezala
interpretatu ditu.
e) Kalkulagailua edo software egokia erabili du, parametroak kalkulatzeko eta estatistika-grafikoak
sortzeko.
f) Aztertutako datu eta grafikoetan oinarrituta zentzuzko ondorioak atera ditu, eta informazio
garrantzitsua komunikatzeko txostenak egin.
14.- Gertaera baten probabilitate-balioari buruzko iragarpenak egiten ditu, aurretik enpirikoki
lortutako informazioan edo kasu sinpleen azterketan oinarrituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hiztegi egokia erabili du probabilitatearekin lotutako egoerak deskribatzeko.
b) Ausazko gertakari baten kasu posibleen kontaketa egin du, taula edo zuhaitz-diagrama errazak
erabilita.
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c) Gertakari jakin bat gertatzeko maiztasun erlatiboaren kontzeptua erabili du, eta ehuneko
moduan adierazi.
d) Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak bereizi ditu.
e) Laplaceren araua aplikatu du, eta gertakari baten probabilitatea zehaztu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak ebatzi ditu probabilitate-kalkulu errazak eginez.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: antolaketa, materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko materialak eta oinarrizko tresnak erabiltzeko prozedurak eta jarraibideak.
Mikroskopio optikoa eta digitala eta lupa binokularra erabiltzeko jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Oinarrizko magnitudeak neurtzea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Laborategian laneko txostenak egiteko arauak.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko.
3.- Eguneroko erreakzio kimikoak
Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak.
Erreakzio kimikoa. Erreakzio kimikoaren interpretazio makroskopikoa, substantzia bat beste
zenbait substantzia bihurtzeko prozesu den aldetik.
Energia-trukea erreakzio kimikoetan.
Erreakzio kimikoak eguneroko bizitzako eremuetan.
Oinarrizko erreakzio kimikoak.
4.- Indarra eta mugimendua
Mugimendua: erreferentzia-sistemak, ibilbidea, posizioa, egindako bidea.
Mugimenduak sailkatzea beren ibilbidearen arabera.
Abiadura. Unitateak.
Mugimendu zuzen uniformea: ezaugarriak. Interpretazio grafikoa.
Indarraren kontzeptua. Indarra, interakzio baten emaitza.
Indarren efektuak: deformazioa eta mugimendu-egoeraren aldaketa.
Grabitazioa. Gorputzen pisua.
Ohiko egoeretan solido bati aplikatutako indarrak irudikatzea. Ondoriozkoa edo erresultantea.
Lana eta energia. Makina sinpleak.
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5.- Energia elektrikoa
Materia eta elektrizitatea. Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak.
Korronte elektrikoa.
Elektrizitatea, garapen teknologikoa eta bizi-baldintzak.
Elektrizitatearen kontsumoan erabiltzen diren oinarrizko magnitudeak: energia eta potentzia.
Aplikazioak eguneroko bizitzan.
Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena.
Energia elektrikoa ekoizteko sistemak.
Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa. Etapak.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektriko nagusiak.
6.- Atmosferaren kutsadura
Kutsadura. Kutsatzaile nagusien kategorizazioa.
Kutsadura atmosferikoa; arrazoiak eta ondorioak.
Atmosferarekin lotutako ingurumen-arazo nagusiak.
Euri azidoa.
Berotze globala: Berotegi-efektuko areagotzea.
Ozono-geruza suntsitzea.
7.- Uraren kutsadura
Ura: planetan bizia izateko funtsezko faktorea.
Uraren kutsadura:
Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak.
Hondakin-uren arazketa.
Ura eta osasuna.
Ura modu jasangarrian kudeatzea, baliabide den aldetik.
8.- Lurzoruaren kutsadura eta paisaia aldatzea
Lurreko paisaia eta erliebea baldintzatzen duten faktoreak.
Kanpoko eragile eta prozesu geologikoak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa.
Eragile geologikoek erliebean eta paisaian egindako ekintzaren emaitzak.
Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan duten
garrantzia.
Lurzoruaren kontserbazioa. Kutsatzaile nagusiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia bereizgarri motak.
9.- Ingurumen-oreka eta garapen jasangarria
Ingurumenaren orekan eta kontserbazioan eragina duten faktoreak.
Giza jarduera eta ingurumena: inpaktu nagusiak.
Baliabide materialak eta energia-baliabideak gehiegi ustiatzearen ondorioak.
Hondakinak eta haien kudeaketa. Birziklatzea.
Kontsumoa eta garapen jasangarria: aztarna ekologikoa.
Garapen jasangarriaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
Onartzea ingurumena zaindu egin behar dela eta ingurumena errespetatzen duten
elkartasunezko jokabideak izan behar direla.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arazo nagusiak eta kudeaketa jasangarriaren neurriak.
10.- Ekuazioak eta sistemak ebaztea eguneroko egoeretan
Adierazpen aljebraikoak. Adierazpen aljebraikoen eraldaketa
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Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Lehen eta bigarren mailako ekuazioen ebazpen aljebraikoa eta grafikoa.
Ekuazio-sistema linealak.
Ekuazio-sistema lineal eta errazak ebaztea. Ebazteko metodoak.
Problemak ebaztea lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez.
11.- Irudi eta gorputz geometrikoak neurtzea
Elementu geometrikoak: puntuak, zuzenak eta planoak
Poligonoak eta poliedroak: elementuak deskribatzea eta sailkapena egitea.
Triangeluen azterketa. Triangeluen sailkapena.
Antzekotasuna. Triangeluen antzekotasuna. Thalesen teorema.
Zirkunferentzia eta zirkulua: zirkuluaren luzera eta azalera kalkulatzea.
Hainbat gorputz eta irudi aztertzea espazioan: prismak, piramideak, zilindroa, konoa eta esfera.
Hainbat gorputz eta irudiren bolumena aztertzea espazioan.
12.- Funtzio eta grafikoen hizkuntza
Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko erraz baten bitartez deskribatutako fenomenoa
interpretatzea.
Funtzio linealak. Funtzio koadratikoak.
Beste funtzio batzuen azterketa: esponentziala
Grafikoak egin eta interpretatzea software egokia erabilita (kalkulagailu grafikoak edo
ordenagailua).
13.- Estatistikako elementuak
Estatistika deskribatzailearen oinarrizko elementuak: Populazioa, lagina. Aldagai kualitatiboak,
kuantitatiboak.
Taula eta grafiko estatistikoak.
Zentralizazioaren eta sakabanaketaren neurketak
Kalkulu-orria: datuak antolatzeko, kalkuluak egiteko, grafiko estatistiko egokienak sortzeko eta
egoera berrien simulazioak egiteko tresna.
14.- Probabilitatea kalkulatzea
Ausazko fenomenoak. Ausazko gertakariak. Gertakari baten maiztasuna. Maiztasun erlatiboa.
Probabilitatearen kontzeptua.
Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak.
Lagin-espazioa esperimentu errazetan.
Taula eta zuhaitz-diagrama errazak.
Probabilitateak kalkulatzea Laplaceren arauaren bitartez –esperimentu errazetan– edo
simulazioen bitartez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea II.
Kodea: 3012
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 168 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Badaki zeintzuk diren gaur egungo gizarteen funtsezko ezaugarriak, eta haien antolamendu
sozial, politiko eta ekonomikoaren oinarrizko ezaugarriak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Gaur egungo gizarte-antolamenduaren ezaugarriak ordenatu ditu.
b) Europako espazioa bateratzeko prozesua balioetsi du, bilakaera aztertuta.
c) Egungo harreman ekonomikoen eredu globalizatuaren berri badu.
d) Tituluari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du, eta gertatutako
eraldaketak deskribatu ditu.
e) Informazioa biltzeko tresna errazak landu ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
baliatuta.
f) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
g) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
h) Gaur egungo arte-adierazpenen funtsezko bereizgarriak identifikatu ditu.
2.- Sistema demokratikoaren oinarrizko printzipioak interpretatzen eta balioesten ditu, eta
erakundeak eta funtzionamendua aztertzen ditu. Jabetzen da garrantzitsuak dela bitartekotza eta
gatazkak konpontzea, eredu demokratikoa hedatzeko bidean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jabetu egin da Espainiako eredu demokratikoaren funtsezko bereizgarriez, eta herrialdearen
garapenaren testuinguru historikoa balioetsi du.
b) Ingurune hurbileko harreman pertsonal eta sozialetan diskriminazio ezaren printzipioak duen
inplikazioa balioetsi du.
c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioak onartu ditu, gaur egungo
munduan zer nolako egoera dagoen ikusi du, eta pertsonen eguneroko bizitzan zer nolako eragina
duten balioetsi du.
d) Nazioarteko erakunde garrantzitsuenen funtzionamendu-arauak, erakundeak eta printzipio
gidariak aztertu ditu.
e) Lankidetzako eta iritziak erkatzeko jardueretan erabiltzeko moduko informazioa landu du.
3.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan erabili ditu ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
4.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboaren teknikak aplikatu ditu hainbat iturritatik jasotako ahozko testuak aztertzean.
b) Jabetu da zein den ahozko interakzioaren komunikatzeko asmoa eta egitura, eta erantzun
posibleak balioetsi ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
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5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta testuen ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu,
baita gero eta konplexutasun handiagoko testuak osatzeko estrategiak ere, gero eta autonomia
handiagoz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu moten ezaugarri nagusiak balioetsi eta aztertu ditu, egin nahi duen lanerako mota
egokiena zein den hautatzeko.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak modu sistematikoan aplikatu
ditu, eta ateratako ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Erabilera akademikoko eta profesionaleko idatzizko testuen egitura aztertu du, eta hizkuntzaren
erabilerak eta mailak bereizi ditu.
g) Idatzizko testuak prestatzeko garaian jarraibide sistematizatuak erabili ditu, idatzizko
komunikazioa hobetzeko; erabilera diskriminatzaileak saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
h) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta hiztegi egokia erabili du hizkuntza-arauak eta xede-erabilerak aintzat hartuta.
i) Testuak idaztean gramatikaren eta ortografiaren arau garrantzitsuenak aplikatu ditu, hartara,
azken testua argia, zehatza eta egokia izan dadin formatuari eta komunikazio-testuinguruari
dagokienez.
j) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
6.- Literatura-testu adierazgarriak interpretatzen ditu; egilearen asmoa zein den konturatzen da,
eta testu horiek beren testuinguru historiko, soziokultural eta literarioarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez, eta dagokion testuinguruan kokatu du.
b) Literatura-lanetan hautemandako alderdiei buruzko iritzi pertsonal arrazoituak eman ditu.
c) Literatura-testuak aztertzeko estrategiak aplikatu ditu, eta gaiez eta zioez ohartu da.
d) Literatura-arloko autore, obra edo aldi bati buruzko informazioa bildu du monografia labur
batean.
7.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategiak eta oinarrizko hizkuntzaarauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, eta igorlearen asmoa eta gaia zeintzuk diren ondorioztatu du.
b) Testuaren ideia orokorra ulertu du, eta bere hitzekin adierazi du.
c) Irudiaren laguntzarekin, ideia garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
d) Entzutearen helbururako garrantzitsuak diren informazio espezifikoak atera ditu.
e) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
f) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko estrategiak erabili ditu.
g) Eremu akademikoarekin, pertsonalarekin eta lanbide-eremuarekin lotutako gaiei buruzko
lexiko, esamolde eta esaldi errazak erabili ditu.
h) Oinarrizko lokailuak erabili ditu ahozko testu laburrak sortzean.
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i) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu lanbideeremuko gai ezagunei buruz.
j) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
k) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
l) Komunikazio-trukeetan, behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako arauak (kortesialegeak, erregistroa, hitzik gabeko hizkuntza, bestelakoak).
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testuaren oinarrizko komunikazio-asmoa identifikatu du.
b) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
c) Informazio espezifikoa eta garrantzitsua lokalizatu eta hautatu du.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak sortu ditu.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu eremu pertsonalarekin, akademikoarekin eta lanbide-eremuarekin loturik gelan
landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
j) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
k) Ingelesa komunikatzeko erabili nahi duela eta ikasi nahi duela adierazi du.
l) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko eleaniztun izateak duen
garrantzia onartu du.
m) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Gizarte garaikideak
Gizarte demokratikoak.
Sistema demokratikoen eraketa.
Nazioarteko harremanak.
Egungo mundu globalizatua.
Lankidetza-politikak.
Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako egungo harreman-esparruan.
Europaren eraketa.
Europar Batasuna, oinarrizko erakundeak eta funtzionamendua.
Egitura ekonomikoa:
- Globalizazio ekonomikoa eta garapen jasangarria. Elkarrekiko mendetasuna eta globalizazioa.
- Industriaren deslokalizazioa eta merkataritza-modu berriak.
- Bertako ekoizpen-sektorearen bilakaera.
Arte garaikidearen oinarrizko ezaugarriak.
2.- Sistema demokratikoa eta sistema horren erakundeak
Demokrazia, zuzenbidezko estatu.
Oinarrizko eskubideak, arauen zutabe.
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Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean.
Giza Eskubideak eguneroko bizimoduan.
Eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzea.
Espainiako eredu demokratikoa. 1978ko Konstituzioa. Autonomien Estatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde politikoak eta lurralde-antolaketa.
Gatazkak ebaztea:
- Bide ez-demokratikoak eta indarkeriazkoak.
- Indarkeriarik gabeko bideak eta bide demokratikoak.
3.- Gizarte Zientzietako informazioaren tratamendua eta lanketa
informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.
Aurkezpenak eta argitalpenak IKTak erabiliz.
Lankidetza-lanerako estrategiak.
Funtzionamendu-arauak eta jarrerak iritziak alderatzean.
4.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Ahozko testuak.
Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ideia eta argumentuak azaltzea: edukiak antolatu eta planifikatzea.
Ikus-entzunezko bitartekoak erabiltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
Entzuleen interesa hobetzeko estrategiak.
Arau soziokomunikatiboak.
5.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Idatzizko testuak: txostenak, saiakerak, bestelakoak.
Testu akademikoak irakurtzeko estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testuinguruarekin lotutako alderdiak: erregistroa, deixia, estilo zuzena eta zeharkakoa.
- Diskurtsoarekin lotutako alderdiak: lokailuak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
6.- Literatura-testuak irakurtzea
Testu ez-literarioak interpretatzea.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura eta generoak.
XX. mendeko euskarazko eta gaztelaniazko literatura-lanetako pasarteak eta testuak irakurtzea.
7.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Ingelesez ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa
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- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak...
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu erraz, labur edo ertainak ulertzea, hainbat euskarritan
emanak, eremu pertsonalean, akademikoan eta lanbide-eremuan ohikoak diren eta maiz gertatzen
diren komunikazio-egoerei dagokienez.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategia erabiltzea: aurrea hartzea, egiaztapena, laguntza
bisuala, aldez aurretiko ezagutzak…
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesua, finkatutako jarraibideei jarraikiz: plangintza eta informazioa
bilatzea, testua sortzea eta berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzea, hainbat euskarritan emanak, eremu pertsonaleko eta
lanbide-eremuko gaiei dagokienez.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
8.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: aurrerapena, egiaztapena, dedukzioa,
zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, ingelesez
idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen hizkuntza-elementuen
erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta egitea: lanbide-arloari dagokion lexiko espezifikoa, baita
eremu akademiko eta pertsonalarekin lotura duena ere, egitura eta esamolde arruntak.
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea
Kodea: E800
Kurtsoa: 2
Iraupena: 53 ordu
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A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzako hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak
aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak zabaltzeko eta
produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.
b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu
ditu.
c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.
d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.
e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.
2.- Ekimen sortzaileak bere garapen pertsonal eta profesionalerako eskaintzen dituen aukerak
aztertzen eta baloratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kultura ekintzailearen kontzeptua eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen
garrantzia aztertu ditu.
b) Ekimenak, sormenak, erantzukizunak eta talde-lanak duten garrantzia baloratu du, jarduera
ekintzailean arrakasta lortzeko funtsezko konpetentziak baitira.
c) Ekimen sortzailea baloratu du, erronka pertsonalei eta profesionalei aurre egiterakoan jarrera
positiboa delakoan.
d) Enpresaburuaren kontzeptua eztabaidatu du, eta enpresaburuak ekonomia- eta gizartegarapenean duen ekarpena aztertu, baita profilaren eskakizun eta jarrerak ere.
e) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.
3.- Lan-harremanen ondoriozko eskubide eta betebeharrak interpretatzen ditu, eta gaitasuna
dauka haiek lan-kontratuetan aurkitzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.
b) Kontratazio-modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa
sustatzeko neurriak identifikatu ditu.
c) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.
d) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.
e) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.
f) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan
adostutako lan-baldintzak identifikatu ditu.
4.- Laneko segurtasun- eta osasun-arloko arau-esparrua interpretatzen du, eta lan-arriskuen
prebentziorako neurriak aplikatzen, eta lehen sorospenak ematen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipoei, materialei eta ekoizpen-prozesuari dagozkion prebentzio-arau nagusiak identifikatu
ditu, baita lan-ingurunean beharrezkoak diren norbera babesteko ekipoak (NBE) ere.
b) Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko betebehar eta eskubideak identifikatu ditu, eta
haien arabera jardun du.
c) Laneko baldintzak eta arriskuak interpretatu ditu, baita arrisku horien prebentzioa ere.
d) Lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen motak
identifikatu ditu.
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e) Botikinaren osaera eta erabilera identifikatu du eta, hala behar izan denean, lehen
sorospenetako oinarrizko teknikak aplikatu ditu kalte mota ezberdinen aurrean.
5.– Laneko Arriskuen Prebentzioan erantzukizuna duten agenteak eta haien zereginak
identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako erakundeak eta agenteak identifikatu ditu.
b) Bere lanbide-eremuko prozedura espezifikoetan berezkoak diren arriskuak ebaluatu ditu.
c) Lan-inguruneko ingurumen-arriskuak nahiz sortutako hondakinen tratamendua identifikatu ditu.
d) Alderdi horri dagokionez, existitzen diren planetako elementuak identifikatu ditu (prebentzioa,
larrialdia, beste batzuk).
e) Prebentzioaren kudeaketaren oinarrizko elementuak identifikatu ditu.
f) Lan-inguruneari dagozkion lan-arriskuen prebentziorako neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Laneratzea eta bizialdi osoko ikaskuntza
Tituluari lotutako prestakuntzako aukerak eta ibilbideak identifikatzea.
Tituluari lotutako lanbide-sektorea aztertzea eta interpretatzea, eta lanpostu posibleak
identifikatzea.
Curriculum vitaea prestatzea, eta elkarrizketa simulatu bateko portaera eta jarrerak aztertzea.
Jarduera ekintzailetik eratorritako aukerak eta arriskuak ebaluatzea.
2.- Ekimen sortzailea
Kultura ekintzailea garapenaren eta gizarte-ongizatearen eragile.
Jarduera ekintzailearen faktore gakoak: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak
hartzea: ekintzailearen profila identifikatzea.
Arriskua ebaluatzea jarduera ekintzailean.
Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.
3.- Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak
Langileen eskubideak eta betebeharrak.
Lan-kontratua: kontratuen elementuak, ezaugarriak eta motak.
Nomina eta Gizarte Segurantzaren eta PFEZaren kargurako atxikipenak interpretatzea.
Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.
Ordezkaritza sindikala, eta hitzarmen kolektiboen interpretazioa.
4.- Laneko segurtasuna eta osasuna: oinarrizko kontzeptuak
Oinarrizko arau-esparrua, lan-arriskuen prebentzioaren arloan. Arlo horretako eskubideak eta
betebeharrak.
Lana eta osasuna: Lanbide-arriskuak. Arrisku-faktoreak.
Lanaren ondoriozko kalteak. Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak. Lanak eragindako
beste patologia batzuk.
Langileen osasuna kontrolatzea.
Lan-karga, nekea eta lanarekiko asegabetasuna.
Lehen sorospenak.
5.- Arrisku orokorrak eta prebentzioa
Segurtasun-baldintzekin lotzen diren arriskuak.
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Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Taldeko eta banakako babesa.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak:
- Laneko segurtasuna eta osasuna jorratzen dituzten erakunde publikoak.
- Prebentzio-lana antolatzea: "oinarrizko ohiturak".
- Dokumentazioa: jaso, prestatu eta artxibatzea.
Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza
Kodea: 3008
Kurtsoa: 2
Iraupena: 260 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Baliabide informatikoak erabiltzen ditu datuak sartzeko, dokumentuak prestatzeko eta
kudeatzeko, erreminta informatiko egokiak hautatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Beharrezkoak diren ekipamenduak eta materialak prestatu ditu.
b) Tresneriak behar bezala funtzionatzen duela egiaztatu du.
c) Datuak eta testuak grabatzeko eragiketak egin ditu.
d) Tresneria informatikoak erabilita prestatu ditu dokumentuak.
e) Dokumentuak inprimatu ditu.
f) Dokumentuak bidali ditu, barruko mezularitza informatikoaren sistemen bidez.
g) Segurtasun-neurriak eta jarrera-higienearen neurriak hartu ditu lana egitean.
h) Prozesu osoan konfidentzialtasuna gorde du.
2.- Gutunen eta telefono bidezko komunikazioen tramitazioa egiten du enpresak ezarritako arauak
betez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gutunak eta paketeak igortzeko mota desberdinak ezagutu ditu.
b) Gutunak jaso, erregistratu, sailkatu eta banatu ditu.
c) Faxa behar bezala erabili du.
d) Telefoniako baliabideak erabili ditu, eta deiak jaso, bideratu eta egin ditu.
e) Mezu telefonikoak argi eta zehatz jaso eta helarazi ditu.
f) Enpresak komunikazio arloan ezarritako arauak ezagutu ditu.
g) Modulua zein enpresa edo entitatetan egiten den, horren barne antolaketa ezagutzeko interesa
erakutsi du.
3.- Bulegoko administrazio eta kudeaketako oinarrizko lanak egiten ditu, erabili beharreko
dokumentuak eta aplikatu beharreko teknikak identifikatuz kasu bakoitzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lan-ingurunean dauden erreprodukzio-ekipoak eta azaleztatzeak egitekoak identifikatu ditu.
b) Dokumentuen erreprografia, kopia eta azaleztatze lanak egin ditu.
c) Oinarrizko azaleztatze lanak egin ditu.
d) Biltegian bulegoko materialen izakinen maila egiaztatu du.
e) Artxiboko oinarrizko lanak egin ditu.
f) Erabili diren merkataritza eta administrazioko dokumentuak ezagutu ditu.
Diruzaintzako oinarrizko eragiketak egin ditu, eta erabilitako agiriak identifikatu ditu.

2016/3546 (1178/847)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

h) Lana egitean ardura erakutsi du.
i) Gainerako lankideekin adeitasunezko lan harremanak izan ditu, eta lantaldean integratu da.
4.- Bezeroen eskakizunei kasu egiten die, eta, horretarako, beharrezkoa den informazioa lortzen
du, eta bezeroek izan ditzaketen zalantzak ebazten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Tratu jarrera adeitsu eta atsegina izan du.
b) Bezeroa adeitasunez, errespetuz eta diskrezioz hartu du.
c) Bezeroen beharrei behar bezala erantzuteko interesa eta ardura erakutsi du.
d) Argi eman du informazioa, modu txukunean, egituratuan eta zehatzean.
e) Behar zen informazioa lortu du bezeroarengandik, komunikazioa bultzatuta, teknika eta jarrera
egokiak erabilita.
f) Ebazpen errazeko galdera batzuei erantzun die, merkataritzako lexiko egokia erabiliz.
g) Akatsen eta porroten aurrean erantzukizuna erakutsi du.
h) Bezeroari aukera ezberdinak eman dizkio, erraz konpon daitezkeen erreklamazioen aurrean,
eta egin beharreko lanen denbora eta baldintzak argi azaldu dizkio, baita lor daitekeen aldaketaren
norainokoa ere.
5.- Enpresako lan-arriskuen prebentzioari buruzko arauekin bat aritzen da.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Une oro bete du prebentzioari eta segurtasunari buruzko araudi orokorra, baita enpresak
ezarritakoak ere.
b) Lantokian norberaren jardun-eremuan dauden arrisku-faktoreak eta -egoerak identifikatu ditu.
c) Jarduerarekin zerikusia duten jarrerak hartu ditu laneko eta ingurumeneko arriskuak gutxitzeko.
d) Eragiketa batzuetarako eta besteetarako ezarritako norbera babesteko ekipoa (NBE) erabili du.
e) Makinak, ekipamenduak eta instalazioak babesteko gailuak erabili ditu jardueretan.
f) Prebentzio-planaren arabera jardun du.
g) Lan-eremua arriskuez libre, eta txukun eta garbi mantendu du.
h) Energiaren kontsumoa eta hondakinen sorrera ahalik eta gehien gutxituz lan egin du.
6.- Arduraz jarduten du eta enpresako harreman tekniko-sozialen sisteman integratzen da.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Arretaz bete ditu jasotzen dituen jarraibideak.
b) Egiten duen lanaz arduratu da eta eraginkortasunez komunikatu da pertsona egokiarekin une
bakoitzean.
c) Betekizun eta arau teknikoak bete ditu, jardunbide profesionala erakutsi du, eta lana arrazoizko
denboran bukatu du.
d) Errespetua erakutsi du une oro ezarritako prozedurekiko eta arauekiko.
e) Ezarritako jarraibideen eta prozeduren arabera antolatu du bere lana, lehentasunaren arabera
bete ditu zereginak, eta segurtasuneko eta kalitateko irizpideak erabili ditu esku-hartzeetan.
f) Gainerako langileekin koordinatu du bere jarduera, eta aurreikusi gabeko edozein aldaketaren,
behar garrantzitsuren edo gorabeheraren berri eman du.
g) Lanera puntualtasunez heldu da, ezarritako atsedenaldiak hartu ditu, eta lantokia ez du behar
baino lehenago utzi, behar bezala justifikatutako arrazoirik gabe.
h) Beharrezko informazioa edo norberak lanean izan ditzakeen zalantzak egoki galdetu dizkio
arduradun hurrenari.
i) Nagusiek emandako aginduen arabera egin du lana, eta behar den tokian eta moduan egin ditu
kasuan kasuko aldaketak edo iradokizunak.
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4.- Espazioak eta ekipamenduak
4.1. Espazioak:
AZALERA (m2)
40
75

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA
Balio anitzeko gela
Administrazioko lantegia

4.2. Ekipamenduak:

Balio anitzeko gela

Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta Internet.
Ikus-entzunezko bitartekoak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak.
Mahaiak eta aulkiak.

Administrazioko lantegia

Lanpostu informatizatuak dituzten bulegoko
mahaiak.
Inprimagailua
Aplikatzekoak diren informatika-programak.
Azaleztatzeko oinarrizko teknikak.
Erreprografiako ekipoa (fotokopiagailua,
eskanerra)
Artxibo arrunta
Bulegoko materiala
Gillotinak
Sare lokaleko programa
Zerbitzari informatikoa
Faxa

5.- Irakasleak.
5.1.- Sektore publikoan, lanbide-profilari lotutako lanbide-moduluak eman ahal izateko, hauek
izango dira irakasleen espezialitateak:
LANBIDE-MODULUA
3001.Datuen tratamendu
informatikoa
3002 Bulegotikako oinarrizko
aplikazioak
3003 Oinarrizko administrazioteknikak
3004 Artxibatzea eta komunikazioa
3005 Bezeroentzako arreta
3006 Eskariak prestatzea eta
produktuak saltzea
E510. Merkataritza-prozesuko
administrazio-teknikak

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEA / BESTE
BATZUK

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEAREN
KIDEGOA

Merkataritzako prozesuak
Administrazio-kudeaketako
prozesuak
Irakasle espezialista, bidezkoa
bada
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E511. Diruzaintzako oinarrizko
teknikak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako katedradunak

Laneko prestakuntza eta
orientabidea
E800. Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako irakasleak

Merkataritzako prozesuak
Administrazio-kudeaketako
prozesuak
Irakasle espezialista, bidezkoa
bada

3008 Lantokiko prestakuntza

Merkataritzako prozesuak
Administrazio-kudeaketako
prozesuak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

5.2.- Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek behar ditu lanbide-moduluak emateko:
IRAKASLEEN ESPEZIALITATEAREN
KIDEGOA

LANBIDE-MODULUAK

3001.Datuen tratamendu informatikoa
3002 Bulegotikako oinarrizko aplikazioak
3003 Oinarrizko administrazio-teknikak
3004 Artxibatzea eta komunikazioa
3005 Bezeroentzako arreta
3006 Eskariak prestatzea eta produktuak saltzea
E510. Merkataritza-prozesuko administrazioteknikak
E511. Diruzaintzako oinarrizko teknikak
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3008 Lantokiko prestakuntza

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa edo
dagokion mailako titulua, edo beste zenbait
titulu baliokide

5.3.- Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek beharko dira lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3001.Datuen tratamendu informatikoa
3002 Bulegotikako oinarrizko aplikazioak

Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa edo dagokion mailako titulua, edo
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3003 Oinarrizko administrazio-teknikak
3004 Artxibatzea eta komunikazioa
3005 Bezeroentzako arreta
3006 Eskariak prestatzea eta produktuak saltzea
E510. Merkataritza-prozesuko administrazioteknikak
E511. Diruzaintzako oinarrizko teknikak
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3008 Lantokiko prestakuntza

beste zenbait titulu baliokide

6.- Lanbide-moduluen egokitasuna konpetentzia-atalekin, haiek egiaztatu edo baliozkotzeko.
GAINDITUTAKO LANBIDE-MODULUAK

KONPETENTZIA-ATAL EGIAZTAGARRIAK

3001 Datuen tratamendu informatikoa.

UC0973_1: Terminal informatikoetan datuak
eta testua sartzea, segurtasun, kalitate eta
eraginkortasuneko baldintzetan.

3002 Bulegotikako oinarrizko aplikazioak.

UC0974_1: Datu- eta testu-tratamendurako
oinarrizko lanak egitea, baita dokumentazioa
prestatzekoak ere.

3003 Oinarrizko administrazio-teknikak.

UC0969_1: Oinarrizko administraziolaguntzako zereginak egin eta integratzea.

3004 Artxibatzea eta komunikazioa.

UC0970_1: Informazio eragilea eman eta
jasotzea, erakundetik kanpoko agenteekin
izaten diren ohiko kudeaketetan.
UC0971_1: Erreprodukzioko eta artxiboko
eragiketa osagarriak egitea euskarri arruntean
edo euskarri informatikoan.
UC1329_1: Bezeroari arreta eta informazio
operatibo, egituratu eta protokolarizatua
ematea.

3005 Bezeroentzako arreta.
3006 Eskariak prestatzea eta produktuak
saltzea.

UC1326_1: Eskaerak eraginkortasunez eta
eragimenez prestatzea, ezarritako prozedurei
jarraituz.

7.- Norgehiagoka egonez gero, titulu honek onarpenerako lehentasun-irizpideak aplikatzeko
baimena ematen die erdi-mailako heziketa-ziklo hauetarako.
Titulu honek lehentasuna izango du lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan onartzeko:
Administrazioa eta Kudeaketa
Merkataritza eta Marketina
Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza
Beira eta Zeramika
Arte Grafikoak
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XVI. ERANSKINA, UZTAILAREN 7ko 104/2016 DEKRETUARENA
KIROL-ONTZIAK ETA LAKETONTZIAK MANTENTZEKO LANETAKO OINARRIZKO LANBIDETITULUA
1.- Tituluaren identifikazioa
Kirol Ontziak eta Laketontziak Mantentzeko Lanetako oinarrizko lanbide-titulua elementu hauek
identifikatzen dute:
●
●
●
●
●

Izena: Kirol Ontziak eta Laketontziak Mantentzeko Lanak
Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
Iraupena: 2.000 ordu.
Lanbide-arloa: Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze Lanak eta Itsasoa eta Arrantza.
Europako baliokidea: INSN-3.5.3. (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua).

2.- Lanbide-profila
2.1 Tituluaren konpetentzia orokorra
Titulu honen konpetentzia orokorra da mantentze elektromekanikoko eragiketa osagarriak egitea
sistemetan eta ekipoetan, konponketa-eragiketa osagarriak egitea egiturazko elementuetan eta
aparailuetan eta gainazalak babesteko eta edertzeko eragiketa osagarriak egitea, kirol-ontzietan zein
laketontzietan, jasotako jarraibideen arabera lan eginez, lan-arriskuen prebentzioari eta
ingurumenaren babesari buruzko arauak errespetatuz, eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz eta, hala
balegokio, beren hizkuntza koofizialean komunikatuz, baita atzerriko hizkuntza batean ere.
2.2. Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta
konpetentzia-atalen zerrenda:
- Osatutako lanbide-kualifikazioak:
a) Kirol-ontzien eta laketontzien egiturazko osagaiak mantentzeko eta gainazalak estaltzeko
eragiketa osagarriak. TMV452_1. (1225/2010 Errege Dekretua, urriaren 1ekoa). Konpetentzia-atal
hauek hartzen ditu barnean:
UC1455_1: Kirol-ontzien eta laketontzien gainazalak babesteko eta edertzeko eragiketa
osagarriak egitea.
UC1456_1: Kirol-ontzien eta laketontzien zurezko elementuak konpontzeko eragiketa osagarriak
egitea.
UC1457_1: Kirol-ontzietan eta laketontzietan zuntzez indartutako plastikozko elementuak
konpontzeko eragiketa osagarriak egitea.
b) Kirol-ontzien eta laketontzien sistemak eta ekipoak mantentzeko eragiketa osagarriak.
TMV453_1. (1225/2010 Errege Dekretua, urriaren 1ekoa). Konpetentzia-atal hauek hartzen ditu
barnean:
UC0620_1: Oinarrizko mekanizazio-eragiketak egitea.
UC1458_1: Kirol-ontzien eta laketontzien propultsio-planta, makinak eta lotutako ekipoak
mantentzeko eragiketa osagarriak egitea.
UC1459_1: Kirol-ontzien eta laketontzien sistema elektrikoak eta elektronikoak mantentzeko
eragiketa osagarriak egitea.
UC1460_1: Kirol-ontzien eta laketontzien aparailuak mantentzeko eragiketa osagarriak egitea.
2.3 Lanbide-ingurunea
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2.3.1 Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:
Erriberako arotz-laguntzailea.
Ontzien pintore-laguntzailea.
Zuntzez sendotutako plastikozko elementuen mantentze-lanetako laguntzailea.
Ontzietako sistema mekanikoen mantentze-lanetako laguntzailea.
Ontzietako sistema elektriko eta elektronikoen mantentze-lanetako laguntzailea.
Ontzietako aparailuen mantentze-lanetako laguntzailea.
3.- Heziketa-zikloaren irakasgaiak
3.1 Tituluaren helburu orokorrak
a) Ontziekin lotutako elementuak eta piezak elkartzeko eta mekanizatzeko eragiketak egitea
krokis eta plano sinpleetatik abiatuta, ontziak mantentzeko prozesuetan eragiketa osagarriak egiteko.
b) Ontzien egiturazko piezak edo elementuak muntatu eta mihiztatzeko eragiketak egitea, plano
sinpleak erabiliz eta ontzien egiturazko piezak mantentzeko eragiketa osagarriak egiteko behar den
teknika aplikatuz.
c) Ontzien elementuak prestatu, moztu eta birjartzeko eragiketak egitea, erretxin, zuntz eta
katalizatzaile espezifikoak erabiliz, plastikozko gainazala duten eremuak konpontzeko eragiketa
osagarriak egiteko.
d) Ontzien gainazaletan prestagaiak, masillak eta inprimazioak aplikatzeko eragiketak egitea,
gainazal horiek berdindu eta babesteko behar diren produktuak eta teknikak erabiliz.
e) Gainazalak prestatzeko, alboko eremuak maskaratzeko eta haiek pintatzeko eragiketak egitea,
ontzien gainazalak edertu, babestu eta berdintzeko berariazko tresnak eta ekipoak erabiliz.
f) Barne-errekuntzako motorraren elementu sinpleak muntatu eta desmuntatzeko eta fluidoak eta,
hala badagokio, uhal osagarriak ordezteko eragiketak egitea, burutzen duten eginkizuna deskribatuz.
g) Propultsio-, gobernu-, hotz- eta girotze-sistemen elementu sinpleak desmuntatu, muntatu eta
egiaztatzeko eragiketak egitea, behar diren teknikak aplikatuz eta haien funtzionaltasuna deskribatuz.
h) Abiatze-motorra, alternadorea, haiei lotutako elementu elektriko sinpleak desmuntatzeko eta
muntatzeko eta baterien egoera egiaztatzeko eragiketak egitea, behar diren teknikak aplikatuz eta
haien funtzionaltasuna deskribatuz.
i) Elementu elektriko sinpleak (lanparak, fusibleak, etengailu elektrikoak, besteak beste) eta ekipo
informatikoen kontsumigarriak ordezteko eragiketak egitea, elementu bakoitzaren funtzionaltasuna
deskribatuz.
j) Hagaxkak eta kableak desmuntatu eta muntatzeko eta aparailuak eta ehun-elementu osagarriak
antolatu eta ezartzeko eragiketak egitea, baita sistema bilgarriak eta barailak koipeztatu eta
garbitzeko eragiketak ere, besteak beste, elementuekin eta sisteman daukaten eginkizunarekin lotuz.
k) Ingurune naturalean izaten diren gertakariak ulertzea ezagutza zientifikoa jakintza integratu
baten moduan erabiliz; halaber, ezagutzaren eta esperientziaren eremuetan oinarrizko arazoak
identifikatu eta konpontzeko metodoak ezagutu eta aplikatzea.
l) Trebetasunak garatzea arazoak formulatu, planteatu, interpretatu eta konpontzeko; kalkulu
matematikoaren arrazoinamendua aplikatzea gizartean eta lan-ingurunean moldatzeko, eta bere
baliabide ekonomikoak kudeatzea.
m) Giza gorputzaren funtzionamenduaren oinarrizko alderdiak identifikatu eta ulertzea, eta haiek
norberaren eta taldearen osasunarekin lotzea; gainera, higienea eta osasuna baloratzea bizitzan
ohitura osasungarriak garatu eta finkatzeko, zein ingurunetan dauden kontuan hartuta.
n) Natura-ondarearen zaintzarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak
garatzea, eta izaki bizidunen eta natura-ingurunearen arteko elkarreragina ulertzea, horrela gizakien
ekintzak ingurumenaren orekan dituen ondorioak baloratu ahal izateko.
ñ) Informazio-iturrien oinarrizko trebetasunak garatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak ikuspegi kritikoz erabiltzea, ingurune pertsonal, sozial edo profesionalean informazioa
lortu eta jakinarazteko.
o) Kultura- eta arte-ekoizpenen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea, haien elementuak aztertzeko
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oinarrizko teknikak aplikatuz, errespetuz eta sentikortasunez jokatzeko kultura-aniztasunaren, ondare
historiko-artistikoaren eta kultura- zein arte-adierazpenen aurrean.
p) Hizkuntza-trebetasun eta -abileziak garatu eta finkatzea, eta eskatzen den zehaztasun-,
argitasun- eta arintasun-maila lortzea, gaztelaniari eta, hala denean, hizkuntza koofizialari buruzko
ezagutzak erabiliz gizarte-ingurunean, eguneroko bizitzan eta lan-jardueran komunikatzeko.
q) Atzerriko hizkuntzan oinarrizko hizkuntza-trebetasunak garatzea, ahoz eta idatziz komunikatu
ahal izateko eguneroko bizitzan eta lan-jardueran ohikoak eta aurreikustekoak diren egoeretan.
r) Gaur egungo gertakarien arrazoiak eta ezaugarriak ezagutzea, baita bilakaera historikoari eta
banaketa geografikoari dagozkionak ere, gaur egungo gizarteen ezaugarriak azaltzeko.
s) Printzipio demokratikoetan oinarritutako balioak eta jokaerak garatzea, eta ohiko harreman
sozialetan eta gatazken konponbide baketsuan aplikatzea.
t) Prestakuntzarako dauden baliabideak eta eskaintzak alderatu eta hautatzea bizialdi osoko
ikaskuntzarako, horrela lan-egoera berriei eta egoera pertsonal berriei egokitzeko.
u) Ekimena, sormena eta joera ekintzailea garatzea, baita norberarengan konfiantza izatea, partehartzea eta ikuspegi kritikoa ere, egoerak eta gorabeherak konpondu ahal izateko bai lan-jardueran
bai eremu pertsonalean.
v) Lanak taldean egitea, nork bere betebeharrak hartuz, besteak errespetatuz eta beraiekin
elkarlanean arituz, baita besteekiko tolerantziaz eta errespetuz ere, zereginak eraginkortasunez
egiteko eta garapen pertsonalerako lagungarri izateko.
w) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informatzeko, komunikatzeko,
ikasteko eta laneko zereginak errazteko.
x) Laneko eta ingurumeneko arriskuak lan-jarduerarekin erlazionatzea, norbera babesteko behar
diren prebentzio-neurriak erabiltzeko xedez, eta beste pertsonei eta ingurumenari kalterik ez egiteko.
y) Bere lanbide-jarduerako teknikak garatzea lanaren eraginkortasuna eta kalitatea ziurtatuz, eta,
bidezkoa bada, laneko jardueretan hobekuntzak proposatzea.
z) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan izanda, gizarteko
agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa
parte hartzeko.
3.2 Lanbide-moduluak
Hauek dira heziketa-ziklo honen moduluak:
KODEA

LANBIDE-MODULUA

3040
3028
3043

Ontzien gainazalak babestu eta edertzea
Kirol-ontzien oinarrizko egitura-konponketa
Mekanizazioa eta Soldadura
Zuntzez indartutako plastikozko piezak eta
egiturak eraikitzeko, egokitzeko eta
muntatzeko eragiketak
Sistema elektriko eta informatikoen
oinarrizko mantentze-lanak
Kirol-ontzietako aparailuen oinarrizko
mantentze-lanak
Propultsio-plantaren eta lotutako ekipoen
oinarrizko mantentze-lanak
Zuntzez indartutako plastikozko
elementuak konpontzeko eragiketak
Zientzia aplikatuak I
Zientzia aplikatuak II

E714
3066
3068
3048
E715
3009
3019
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132
231
132

KURTS
OA
1
1
1

132

1

72

2

72

2

96

2

120

2

165
144

1
2
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3011
3012
E800
3071

Komunikazioa eta gizartea I
Komunikazioa eta gizartea II
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lantokiko prestakuntza
Tutoretza eta orientabidea I
Tutoretza eta orientabidea II

GUZTIRA

165
168
53
260
33
25
2.000

1
2
2
2
1
2

3.3 Moduluen garapena
Lanbide-modulua: Ontzien gainazalak babestu eta edertzea
Kodea: 3040
Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Lan-eremua prestatzeko eragiketak egiten ditu, ontzien gainazalak babestu eta edertzeko,
erabilitako prozedurak eta segurtasun- eta ingurumen-zehaztapenak deskribatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ontzia, ondasunak eta ekipoak lotzeko eta babesteko eragiketak egin ditu, zehaztapen
teknikoei jarraikiz.
b) Aldamioak, mailak, plataformak eta eskailerak muntatzeko zeregin osagarriak egin ditu,
langileen mugikortasuna eta segurtasuna errazteko, betiere muntatzeko zehaztapenei jarraikiz eta
segurtasun-arau pertsonalak betez.
c) Babes-pantailak eta karpak muntatzeko zeregin osagarriak egin ditu, lan-eremua
sektorizatzeko, zehaztapenei jarraikiz.
d) Beharrezko ekipoak, tresnak eta aireztapen- eta argiztapen-sistemak bildu ditu, prozesuen
sekuentzia aintzat hartuta.
e) Sentsoreak, faroak eta argiak babestu ditu, besteak beste, tratamenduaren ondoriozko kalterik
jasan ez dezaten.
f) Ontziaren gainazala garbitu du presiozko txiparra erabiliz, segurtasun-arauak betez.
g) Sortutako hondakinak kendu eta dagozkien edukigailuetan biltegiratu ditu, ingurumeneragineko arauak betez.
h) Norbera babesteko ekipoak erabiliz eta segurtasun pertsonaleko arauak betez egin ditu
eragiketa guztiak.
2.- Ontziaren gainazala babesteko eragiketak egiten ditu, produktuak babestu beharreko
materialarekin lotuz, eta dagokion teknika erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Desugerketa fisikoak egiten lagundu du, hondar-zurrustaren bidez, urragarriaren mota eta
tamaina eta presioa aintzat hartuta, desugertu beharreko gainazalaren arabera.
b) Desugerketa kimikoak egin ditu gainazaletan; ostean, gainazalak garbitu ditu, hondakinak
ezabatzeko, zehaztutako babes-ekipamenduak erabiliz.
c) Konponduko diren gainazalen alboko eremuak babestu ditu babes-mantekin, maskaratze
plastikoarekin eta zintekin, behar bezala eta trebetasunez.
d) Eremua prestatu du makinaz eginiko lixatzeen eta disko urratzaileen bidez, eta metalezko
eskuilak erabilita, gainazalaren materiala kontuan hartuta.
e) Gainazala garbitu eta koipegabetu du, eginiko desugerketen hondakin guztiak kenduz eta ur-
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eta hezetasun-hondarrik ez dagoela egiaztatuz.
f) Behar duten eremuei (eremu biziak, helizeak, ardatzak eta isatsak, besteak beste) zolda
kentzekoak (“antifouling”) aplikatzen lagundu du, fabrikatzailearen zehaztapenak betez.
g) Zolda kentzekoaren geruza zaharren eta berrien gainean lotura-geruza bat (isolatzailea)
aplikatzen lagundu du, eta haren erabilera produktuen bateraezintasun-arazoekin lotu du.
h) Inprimazioak aplikatu ditu, brotxak eta arrabolak erabilita, eta haien ezaugarriak babestu
beharreko eremuekin lotu ditu.
i) Adierazitako produktuak erabilita, helizeak, ardatzak, tangak, arbotanteak eta kindurtzak,
besteak beste, garbitu eta koipegabetu ditu, betiere segurtasuna bermatzeko eta ingurumena
babesteko eskatzen diren baldintzak kontuan hartuz.
j) Sortutako hondakinak kendu, eta berariazko edukiontzietan gorde ditu.
3.- Ontzien gainazalak berdintzeko eragiketak egiten ditu, masilla eta prestagai mota desberdinak
berdindu beharreko gainazalarekin lotuz, eta dagokion teknika erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ikusmenean eta ukimenean oinarritutako prozedurak erabilita, gainazalek dituzten kalteak
aurkitu ditu, masillak aplikatu behar diren eremuak zehazteko.
b) Konpondu beharreko eremua prestatu du, lixatzeen bidez.
c) Brotxa eta arrabola erabilita, poro-estalgarria aplikatu du zurezko elementuen gainean.
d) Masilla hautatu du, horren ezaugarriak konpondu beharreko gainazalen materialarekin lotuz;
ostean, masilla katalizatu eta emultsionatu du, zehaztapen teknikoen arabera.
e) Masillak aplikatu ditu, geruzaren lodiera eta zabalera egokiak lortu arte.
f) Prestagaia hautatu du, aplikatuko den gainazalen arabera, eta, bolumenen erregelarekin,
horren aktibazioa eta diluzioa egin ditu, zehaztapen teknikoei jarraikiz.
g) Brotxa edo arrabola erabilita, prestagaiak aplikatu ditu konpondu beharreko eremuetan.
h) Gainazaleko lixatzeak egin ditu, beharrezko ekipoak eta lanabesak eta granulometria egokiko
urragarriak erabilita, ezarritako akabera lortzeko.
i) Ezarritako produktuak erabilita, gainazalak garbitu eta koipegabetu ditu, segurtasuna
bermatzeko eta ingurumena babesteko eskatzen diren baldintzak kontuan hartuz.
j) Sortutako hondakinak kendu, eta berariazko edukiontzietan gorde ditu.
4.- Kirol-ontzietan eta laketontzietan pintatze- eta bernizatze-eragiketak egiten ditu, ontzigainean
ez labaintzekoa gehitzea justifikatuz, eta dagokion teknika aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Produktuen fabrikatzailearen dokumentazio teknikoa interpretatu du (lehortze-denborak,
lurruntzea, katalizatzea eta sinbologia).
b) Pinturak eta bernizak aplikatu behar diren eremuak identifikatu eta alboko eremuak babestu
egin ditu, haien lainoztatzea ekiditeko.
c) Gainazala prestatu du, granulometria egokiko lixadun diskoen bidez lixatuz, aplikatuko den
produktua eta lortu nahi den akabera kontuan hartuta.
d) Ezarritako produktuak erabilita, gainazalak garbitu eta koipegabetu ditu, segurtasuna
bermatzeko eta ingurumena babesteko eskatzen diren baldintzak kontuan hartuz.
e) Pinturen kolorea prestatzen lagundu du, prozesua zehaztapen teknikoekin lotuz.
f) Ontzigainak (brankako gaztelua, nagusia, sarbide-korridoreak, besteak beste) pintatzeko
pinturari eta bernizei ez labaintzeko gehigarriak gehitu dizkio, proportzionaltasun-arauak betez.
g) Sortutako hondakinak kendu, eta berariazko edukiontzietan gorde ditu.
h) Modu ordenatuan jardun du, prozedura eta teknika egokiak aplikatuz.
5.- Erabilitako ekipoen, lanabesen eta tresnen lehen mailako mantentze-lana eta garbiketa egiten
ditu, haien maiztasuna eta beharra justifikatuz, behar bezala erabili ahal izateko.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Lixatzeko makinak eta disko-platerak garbitu ditu, eta beharrezko zatiak lubrifikatu ditu.
b) Besteak beste pistolak, ontziak eta nahasketa-erregelak garbitu ditu garbigailuan, horren
funtzionamendua deskribatuz.
c) Infragorrien bidez lehortzeko ekipoen oinarrizko mantentze-lanak eta garbiketa egin ditu,
gailuaren zaintza- eta segurtasun-arauak errespetatuz.
d) Presio-aireko instalazioen oinarrizko mantentze-lanak egin ditu (besteak beste instalazioa
purgatu du eta lubrifikatzaileen olioa aldatu du), eraikuntza-elementuak eta funtzionalak identifikatuz.
e) Xurgatze-ekipo finko eta mugikorretatik hautsa kendu du eta garbitu egin ditu, fabrikatzailearen
zehaztapenen arabera.
f) Instalazioak txukun eta garbi mantendu ditu, eta lan-eremuan izan daitezkeen arriskuak ekidin
ditu.
6.- Dagokion teknika aplikatuz eta segurtasun-baldintzak betez egiten ditu esku-hartzeak. Horrez
gain, pertsonentzat eta ingurumenarentzat izan ditzakeen arriskuekin lotzen du, eta hondakinak
biltzeko prozedura egokia aplikatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lanaren berezko arriskuak identifikatu ditu, erabili behar diren materialen eta maneiatu behar
diren ekipo eta makinen arabera.
b) Babestu eta edertzeko prozesuei lotuta dauden ingurumen-arriskuak identifikatu ditu.
c) Prozesuaren fase guztietan aplikatu ditu segurtasun pertsonaleko eta ingurumensegurtasuneko arauak.
d) Norbera babesteko ekipoak erabili ditu mantentze-eragiketa batzuetan eta besteetan.
e) Eginiko jardueretan sortu diren hondakinak identifikatu ditu, eta berariazko edukiontzietan
gorde.
f) Hondakinak behar bezala prestatu ditu, batez ere likidoak, eta antolatu egin ditu, gero biltzeko.
g) Lan-eremua behar bezalako ordenaz eta garbitasunez mantendu du.
h) Ezarrita dauden norbera babesteko ekipoak erabili ditu eragiketa batzuetan eta besteetan.
B) Edukiak:
1.- Lan-eremua prestatzea
Ontziak ainguratzeko eta pertsonak konponketa-eremura sartzeko erabilitako mailak, aldamioak,
eskailerak eta segurtasun-elementuak.
Kirol-ontziak eta laketontziak konpondu eta pintatzeko lanetan erabilitako babes-pantailak eta
karpak.
Aireztapen- eta argiztapen-sistemak.
Presiozko ur-ekipoak.
2.- Gainazalak babesteko eragiketa osagarriak
Oinarrizko dokumentazio teknikoa interpretatzea.
Desugerketa fisikoak: ezaugarriak. Erabilera, desugertu beharreko gainazala kontuan hartuta.
Norberaren babesak (arnas-babesak, betaurrekoak, eskularruak, besteak beste).
Desugertzaile kimikoak.
Lixatzeko makinak: motak.
Zolda kentzekoak: ontzietan zolda kentzekoak (antifouling) aplikatzeko
beharra.
Zolda kentzekoen gainean aplikatzen diren isolatzaileak.
Ontzietan erabilitako inprimazioak: zein gainazalen gainean aplika daitezkeen.
Inprimazioak aktibatzeko katalizatzaileak: prestaketan erabili beharreko proportzioak.
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Masillak: masilla estandarrak. Zuntzezko poliesterrezko masillak.
Tangak eta kindurtzak garbitzeko produktuak.
3.- Gainazalak berdintzeko eragiketa osagarriak
Masillei eta prestagaiei dagozkien produktuen fabrikatzaileen dokumentazio teknikoaren
interpretazioa: erabilitako diskoak eta lixak: lixa motak.
Masillak: Egurretarako masillak; erabilera orokorreko masillak, zuntzez indartutako plastikorako.
Prestagaiak eta poro-estalgarria.
Lixatze-prozesuak, produktuaren arabera. Loturen estankotasunerako eta hariztaketarako
produktuak.
4.- Pinturak eta bernizak aplikatzeko eragiketa osagarriak
Dokumentazio teknikoa interpretatzea.
Maskaratze-prozedurak. Maskaratzeko produktuak.
Ez labaintzeko gehigarriak.
Produktuak prestatzea, bolumenen edo proportzionaltasunaren erregelak erabiliz.
Ontziak babestu eta edertzeko erabilitako bernizak eta pinturak.
Produktuak prestatzeko erabilitako edukigailuak.
Aplikazio-teknikak, brotxak eta arrabolak erabiliz.
Produktuak lehortzeko ekipoak.
5.- Ekipoak eta erremintak mantentzeko lanak
Lixatzeko ekipoak.
Xurgatzeko ekipoak: finkoak eta mugikorrak. Mantentze-lanetarako oinarrizko eragiketak,
fabrikatzaileek zehaztutakoak. Horietan metatutako hautsa kentzea.
Infragorrien bidez lehortzeko ekipoak.
Aplikazio-ekipoak: pistola aerografikoak. Garbiketa.
Brotxak eta arrabolak.
Gainazalen babes-eremuaren oinarrizko mantentze-lanak, zainketa eta garbiketa egitea, eta
ontziak pintatzea.
6.- Prebentzio- eta ingurumen-arauak
Berariazko segurtasun-arauak pinturen eremuan.
Produktu sukoiak erabiltzeari buruzko araudia.
Norbera babesteko ekipoak.
Ingurumena babestea.
Produktuak birziklatzea.
Hondakinen zuzentaraua.
Hondakinak bildu, sailkatu eta biltegiratzea.
Lanbide-modulua: Kirol-ontzien oinarrizko egitura-konponketa
Kodea: 3028
Kurtsoa: 1
Iraupena: 231 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Lan-eremua, baliabideak eta ekipamendua prestatzeko eragiketak egiten ditu, ezarritako
teknikak eta sektoreko arauak aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Ontzien eta kirol-portuen mantentzearekin lotutako arauak, terminologia, erabilerak eta ohiturak
deskribatu ditu.
b) Ontzia amarratzeko eta ontzira sartzeko oinarrizko baliabideak adierazi ditu, ontziaren
egoerarekin eta parte hartzen duten elementuen izenekin batera.
c) Ontziak amarratzeko eta ontzietara sartzeko beharrezko korapiloak egin ditu, baita mantentzelanetan erabiltzen direnak ere.
d) Ontzia eratzen duen egituraren elementu eta zati nagusiak identifikatu ditu.
e) Ontziak konpontzeko beharrezko baliabideak eta lan-eremua prestatu ditu.
f) Lanpostua txukundu du, lanbidean izaten diren istripuak saiheste aldera.
g) Modu ordenatuan jardun du, segurtasunez, prozedura eta teknika egokiak aplikatuz, higienebaldintzetan.
2.- Zurezko elementuak desmuntatzeko eta hutsunea prestatzeko eragiketak egiten ditu,
beharrezko teknikak eta produktu egokiak aplikatuz, fabrikatzailearen zehaztapenen arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Konponketa-eremutik hurbil dauden eta desmuntatzeko eragiketen eragina jasan dezaketen
eremuak babestu ditu.
b) Zurezko elementuak desmuntatzeko eta hutsunea babesteko bitarteko egokiak hautatu ditu.
c) Granulometria egokiko lixak hautatu ditu, lixatu beharreko eremuaren eta produktuaren
arabera.
d) Eremua lixatu du, konpondu beharreko osagaiak eta oholen lotura-elementuak (iltzeak, grapak)
aurkitzeko.
e) Oholak desmuntatu ditu, eta iltzeen zuloak estali ditu (zigilatu).
f) Konponketa-eremua garbitu eta prestatu egin du, babes-produktuak aplikatzeko.
g) Babes-produktuak segurtasun-baldintzetan hautatu eta prestatu ditu, zehaztapen teknikoen
arabera.
h) Babes-produktuak aplikatu dizkio eremuari, fabrikatzailearen zehaztapenak errespetatuz
(lehortze-denbora, lurruntzea eta eskualdi kopurua).
i) Ingurumen-arauak bete ditu, eta horretarako ezarritako ontzietan sailkatu eta gorde ditu
hondakinak.
3.- Egitura-piezak egin eta muntatzeko eragiketak egiten ditu, eta haiek eratzen dituzten zur mota
desberdinak eta dauzkaten ezaugarriak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ontzien elementuak fabrikatzeko erabili diren zur mota nagusiak identifikatu ditu.
b) Zur mota desberdinak hautatu ditu, eta akatsak (irekidurak harietan, bihurrituak eta korapiloak)
zituztenak baztertu egin ditu
c) Ebaketa-lerroen trazadurak eta neurketak egin ditu, pieza sinpleak lantzeko.
d) Mekanizazio-eragiketak egin ditu, oholak eta piezak dagokien kokalekuan egokitzeko (ebaketa,
eskuilatzea, besteak beste).
e) Oholak eta elementuak iltzatu ditu, loturarako egokia den iltzea hautatuz.
f) Zurezko elementuak muntatzeko produktu itsasgarriak hautatu ditu, itsatsi beharreko
elementuekin erlazionatuz, hauen arabera: loturaren erresistentzia, itsaspen-ahalmena eta eremuaren
prestaketa.
g) Estutze-ekipoak eta -tresnak hautatu ditu, egin beharreko mihiztatze-prozesuaren arabera.
h) Produktu itsasgarria prestatu du fabrikatzailearen zehaztapen teknikoei jarraikiz, eta lotu
beharreko piezetan ezarri du.
i) Piezen lotura finkatu du katuak eta sarjentak erabiliz, eta ezarritako itsasgarriaren soberakina
kendu du.
j) Elementuak mihiztatzeko eremuak lixatu ditu, eta burdineria muntatzen lagundu du.
k) Modu ordenatuan jardun du, segurtasunez, hondakinak sailkatuz eta biltegiratuz eta
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ingurumen-eraginaren arauak betez.
4.- Zuntzez indartutako plastikozko piezak lantzeko eragiketak egiten ditu, txantiloi eta euskarri
sinpleak prestatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Indartutako plastikozko ontziak fabrikatu eta konpontzeko prozesuetan erabili diren zuntz mota
nagusiak identifikatu ditu.
b) Desmoldekatzeko produktuen erabilera deskribatu du, prozesuekin erlazionatuz.
c) Ohol edo taula kontratxapatuen gainean txantiloiak eta euskarriak egin ditu, zuntzez
indartutako plastikozko pieza sinpleak lantzeko
d) Zuntzez indartutako plastikozko elementuak lantzeko euskarriaren gainean desmoldekatzeko
produktuak aplikatu ditu, ezarritako segurtasun-baldintzetan.
e) Zuntz-mantaren beharrezko zatiak ebaki eta prestatu ditu, piezaren lodiera egokia lortzeko.
f) Erretxina prestatu du, katalizatzailearen, aktibatzailearen eta produktuaren proportzioak
errespetatuz nahasketan.
g) Euskarriaren gainean erretxina eta manta aplikatu ditu, piezaren lodiera egokia lortu arte.
h) Erretxina ondu eta gogortzeko denborak errespetatu ditu, gero lixatzeko.
i) Piezak ezarrita dituen dimentsio- eta geometria-formak lortzeko behar diren lixatze-prozesuak
egin ditu.
j) Prozesuan, ingurumen-eraginaren neurriak errespetatu ditu, eta norbera babesteko ekipamendu
egokiak erabili ditu eragiketa bakoitzean.
5.- Zuntzez indartutako plastikozko egitura duten ontzietan kaltetuta dauden eremuak
konpontzeko eragiketak egiten ditu, hutsunearen prestaketa kaltearekin erlazionatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipoak, lanabesak eta tresnak hautatu ditu, egin beharreko eragiketekin lotuz.
b) Konponketaren alboko eremuak babestu ditu, honda ez daitezen.
c) Eremua lixatu du, kaltea zehatz identifikatzeko.
d) Kaltetutako zatiak ebaki ditu, eta plastiko sendotuaren hausturak kendu.
e) Ertzak lixatu ditu, haien alakatzea lortzeko.
f) Zartadura eta pitzaduren muturrak zulatu ditu, handiagotu ez daitezen.
g) Eremua deskoipetu eta garbitu du, eta hauts- eta ur-hondakinak kendu ditu.
h) Erretxina prestatu du, katalizatzailearen eta aktibatzailearen proportzioak errespetatuz.
i) Zuntz- eta erretxin-geruzak gainjarri ditu, eremuaren lodiera egokia lortu arte.
j) Prozesuan, ingurumen-eraginaren neurriak errespetatu ditu, eta norbera babesteko ekipamendu
egokiak erabili ditu eragiketa bakoitzean.
6.- Dagokion teknika aplikatuz eta segurtasun-baldintzak betez egiten ditu kirol-ontziak eta
laketontziak mantentzeko eragiketak. Horrez gain, jarduera hori pertsonentzat eta ingurumenarentzat
izan ditzakeen arriskuekin lotzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lanaren berezko arriskuei buruzko arauak bete ditu, erabili beharreko materialen eta
baliatutako makinen arabera.
b) Prozesuarekin lotzen diren ingurumen-arriskuak identifikatu ditu.
c) Norberaren eta ingurumenaren segurtasun-arauak aplikatu ditu eragiketa guztiak egiterakoan.
d) Norbera babesteko ekipoak erabili ditu jarduera batzuetan eta besteetan.
e) Ontzien mantentze-lanetan egindako jardueretan sortu diren hondakinak identifikatu ditu, eta
berariazko edukiontzietan gorde.
f) Hondakinak behar bezala biltegiratu eta prestatu ditu, gero biltzeko.
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g) Lan-eremua behar bezalako ordenaz eta garbitasunez mantendu du.
B) Edukiak:
1.- Kirol-ontzietarako eta laketontzietarako sarbideak
Ontzia atrakatu eta amarratzea. Amarratzeko oinarrizko korapiloak eta mantentze-lana.
Portaera-arau eta -ohiturak ontzian.
2.- Oinarrizko terminologia nautikoa, kirol-ontzien eta laketontzien mantentze-lana egiteko.
Ontziaren neurri nagusiak.
Kroskoaren zati garrantzitsuak.
Ontziaren kanpoko azala.
Ontziaren eremu nagusiak.
Ontziaren egituraren elementu nagusiak.
3.- Zurezko elementuak desmuntatzeko eta babes-bitartekoak jartzeko prozedura
Eskuzko erremintak eta lixatzeko makinak: lixatze-prozesuak.
Garbiketa-produktuak eta zuloak estaltzea (zigilatzea).
Zurak dituen hutsuneak babesteko produktuak.
Norbera babesteko bitartekoak.
Ingurumen-eraginaren arauak, hondakinak sailkatu eta biltegiratzeko.
4.- Zurezko piezak mihiztatzea
Ebaketa-lerroen trazadurak eta neurketak egurrean.
Zuraren mekanizazioa, iltzatzeko makinak.
Makinak maneiatzean erabilitako tresnak.
Zurezko elementuak ebaki eta eskuilatzeko prozedurak.
Ontzien elementuak mihiztatzeko erabilitako itsasgarri motak.
Lotzeko prozedurak eta teknikak.
Burdineria eta edergarriak muntatzeko teknikak eta prozesuak.
Sortutako hondakin sukoiak biltegiratzea.
5.- Zuntzez indartutako plastikozko piezak lantzea
Beira-zuntzez indartutako plastikozko piezak desmoldekatzeko erabilitako materialak eta
produktuak.
Erretxinak, katalizatzaileak eta aktibatzaileak.
Txantiloiak eta euskarriak egitea.
Zuntz-mantak.
Garbiketa-produktuak.
Lixatze-prozesuak.
Norbera babesteko ekipoak, prozesu ezberdinetarako.
6.- Zuntzez indartutako plastikozko elementuak konpontzeko eragiketa osagarriak.
Lixatze-prozesuak.
Plastikozko gainazalak deskoipetzea.
Kaltetu edo ukitutako eremua kentzeko ebaketa-prozesua.
Konpontze-prozesua.
Norbera babesteko ekipoak, prozesu ezberdinetarako.
7.- Prebentzio- eta ingurumen-arauak kirol-ontziak eta laketontziak konpontzeko eragiketa
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osagarrietan.
Berariazko segurtasun-arauak ontziak mantentzeko lanetan.
Ingurumen-eraginaren berariazko araudia ontziak mantentzeko lanetan.
Norbera babesteko ekipoak.
Produktuak birziklatzea.
Hondakinak bildu, sailkatu eta biltegiratzea.
Lanbide-modulua: Mekanizazioa eta Soldadura
Kodea: 3043
Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Hainbat elementu eta piezaren plano sinpleak interpretatzen eta erreproduzitzen ditu, haien
ezaugarriak interpretatuz eta prozesu normalizatuak aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mekanizazio-prozesuan erabili beharreko pieza edo elementuaren plano sinplea identifikatu eta
ulertu du.
b) Planoa erreproduzitu du, bai paperean, bai mekanizatu beharreko gainazalean.
c) Marrazketa- eta trazadura-tresnak identifikatu eta sailkatu ditu, egin beharreko prozesuari
jarraituz.
d) Jarduerak antolatu ditu erabili beharreko baliabide eta materialen arabera, ezarritako
prozedurei jarraituz
e) Neurtzeko erremintak hautatu ditu, eta sailkatu egin ditu prozesua egin behar den planoari eta
gainazalari jarraituz.
f) Neurketak egin ditu, prozesuak eskatzen duen zehaztasunaz eta ezarritako prozedurekin bat
etorriz.
g) Modu ordenatuan, txukun, zehatz eta segurtasunez aritu da, prozedura eta teknika egokiak
aplikatuz.
2.- Ekipoak, lanabesak eta erremintak prestatzen eta doitzen ditu mekanizazioa egiteko, egin
beharreko prozesuaren eskakizunak interpretatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Garatu behar den lan-prozesuarekin lotutako jarduerak identifikatu ditu.
b) Ekipoak, lanabesak eta erremintak sailkatu ditu, prozesuan dituzten prestazioen arabera.
c) Material mota desberdinak zenbait parametrorekin erlazionatu ditu; zehazki, abiadurarekin,
aurrerapenarekin eta erreminta motarekin.
d) Erreminta eta formatuen aldaketarekin lotutako muntatze eta desmuntatze eragiketak egin ditu.
e) Ekipoen, lanabesen eta erreminten lubrifikazioa, garbiketa eta lehen mailako mantentze-lanak
egin ditu.
f) Lanpostua txukundu du, lanbidean izaten diren istripuak saiheste aldera.
3.- Piezen mekanikazioa egiten du eskuz, prozesua deskribatuz eta beharrezko teknikak
aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabiliko diren ekipoak, tresnak eta materiala hautatu ditu, agindutako lanaren ezaugarriekin
lotuta.
b) Pieza behar bezala lotu du banku-torlojuan.
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c) Piezaren aurpegien lautasuna, eskuaira eta paralelismoa egin ditu, lima egokiarekin eta
ezarritako prozedurei jarraikiz.
d) Doitasunez egin ditu ebaketa-eragiketak, parametroak identifikatuz eta ezarritako prozedurak
eta teknikak aplikatuz.
e) Trebetasunez egin ditu zulatze-lanak, material bakoitzarentzako berezko erremintak hautatuz
eta haien ezaugarriak deskribatuz.
f) Trebetasunez burutu du eskuzko hariztaketa, hari mota identifikatuz eta zulagailuak eta
esparragoak hariztatzeko erreminta egokiak erabiliz.
g) Doitasunez egin ditu errematxaketa-prozesuak, eta ziurtatu du lotura zehaztapen teknikoen
arabera eta kalitate-baldintzetan egin dela.
h) Modu ordenatuan, txukun, zehatz eta segurtasunez aritu da, prozedura eta teknika egokiak
aplikatuz eta ezarritako aginduei jarraituz.
i) Emaitzazko produktuaren kalitatea egiaztatu du, eta atzemandako anomaliak zuzendu ditu.
4.- Soldadura-lotura sinpleak egiten ditu, ekipoak hautatuz eta prozesuaren zehaztapen teknikoak
aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiala antolatu du, haren propietateak identifikatuz.
b) Ekipo eta erremintak sailkatu ditu, soldatu beharreko materialaren ezaugarriak aintzat hartuta.
c) Oinarri-materiala prestatu du, egin beharreko soldadurara egokituz (soldatu beharreko
gainazalaren mekanizazioa eta ertzak prestatzea, besteak beste).
d) Lotura-gainazalak garbitu ditu, hondakinak kenduz.
e) Ekarpen-materiala eta desoxidatzaileak hautatu ditu, soldatu beharreko materiala aintzat
hartuta.
f) Elikatze-iturriak egoki konektatu ditu, lan-parametro desberdinak hautatuz eta iturriak osatzen
dituzten elementuak identifikatuz.
g) Soldadura-lotura sinpleak egin ditu, arku voltaikozko soldadura elektriko bidez, soldadura bigun
bidez eta plastiko-soldadura bidez, ageriko akatsik gabe.
h) Eginiko soldadurak ezarrita dauden ezaugarriak betetzen dituen egiaztatu du.
i) Modu ordenatuan, txukun, zehatz eta segurtasunez aritu da, prozedura eta teknika egokiak
aplikatuz.
5.- Lan-arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzen ditu, eta
arriskuak, eta haiei aurrea hartzeko neurriak eta ekipoak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lanaren berezko arriskuak identifikatu ditu, erabili behar diren materialen, ekipoen eta makinen
arabera.
b) Prozesuarekin lotzen diren ingurumen-arriskuak identifikatu ditu (mekanizazioa eta soldadura).
c) Norberaren eta ingurumenaren segurtasun-arauak aplikatu ditu prozesu bakoitzaren
garapenean.
d) Norbera babesteko ekipoak erabili ditu jarduera batzuetan eta besteetan, prozesu bakoitzean.
e) Lan-eremua behar bezalako ordenaz eta garbitasunez mantendu du.
B) Edukiak:
1.- Planoen interpretazioa eta normalizazioa
Normalizazioaren oinarrizko kontzeptuak.
Krokisak.
Piezen irudikapena. Bista normalizatuak.
Akotazioa.
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2.- Metrologia
"Hautematea" eta "estimazioa" kontzeptuak.
Zuzeneko neurketa-aparatuak: erregela, metroa, errege-oineko kalibrea, mikrometroak.
Konparazio bidezko neurketa-aparatuak: erloju konparadorea, kala patroiak, galgak.
Zuzeneko eta konparazio bidezko neurketa-aparatuak aztertzea eta erabiltzea.
3.- Ekipoak, lanabesak eta tresnak prestatu eta doitzea
Lan-prozesuaren identifikazioa.
Ekipoen, lanabesen eta tresnen sailkapena.
Oinarrizko mantentze-eragiketak.
Ordena eta garbitasuna.
4.- Materialak
Burdinazko produktuak.
Altzairua. Sailkapena eta propietateak
Aleazio ez-burdinazkoak.
5.- Mekanizazio-prozesuak egitea
Lantegiko erremintak.
Prozedura hautatzea.
Ordena prozesuen garapenean.
Limatzea.
Zerratzea.
Trazatzea.
Hariztatzea.
Errematxatzea.
Otxabutzea.
Zulatzea.
Lanaren garapena egiaztatzea.
6.- Soldadura
Materialen ezaugarriak identifikatzea.
Ekipoak eta erremintak prestatzea.
Soldadura-ekipoak: arku voltaikozko soldadura elektrikoa, soldadura biguna eta plastikosoldadura.
Prozesua hainbat kasuri aplikatzea, ekarpen-materialekin eta desoxidatzaileekin.
Soldadura-teknikak:
7.- Prebentzio- eta ingurumen-arauak
Segurtasun-arauak.
Norbera babesteko ekipoak.
Segurtasun aktiborako makinen gailuak eta ekipoak.
Ordena- eta garbitasun-arauak.
Ergonomia.
Ingurumena babestea.
Produktuak birziklatzea.
Hondakinei buruzko zuzentaraua; ontziei buruzko zuzentaraua.
Ingurumen-inpaktua gutxitzeko sistemak eta jarduketak.
Lanbide-modulua: Zuntzez indartutako plastikozko piezak eta egiturak eraikitzeko, egokitzeko eta
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muntatzeko eragiketak
Kodea: E714
Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Zuntzez indartutako plastikozko egiturak eta piezak muntatzeko, egokitzeko eta eraikitzeko
eragiketek dituzten laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioan laguntzen du.
a) Lan-arrisku egoerarik ohikoenak identifikatu ditu prozesu batzuetan eta besteetan.
b) Sortutako hondakinak eta haien arriskugarritasuna identifikatu ditu, hondakin horiek izaeraren
arabera sailkatuko dituen organigrama bat eginez.
c) Lan-arriskuen prebentzio-arauak azaldu ditu, prozesu batzuekin eta besteekin lotuz.
d) Ingurumen-arriskuen prebentzio-arauak azaldu ditu, prozesu batzuekin eta besteekin lotuz.
2.- Zuntzez indartutako plastikozko piezak edo egiturak lortzeko moldeak egiten ditu ontzietarako,
marrazki kotatu, maketa edo benetako pieza batetik abiatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Zuntzez indartutako plastikozko ontzien ontzigintzari aplikatutako terminologia nautikoa
interpretatu du.
b) Marrazki kotatu, maketa edo benetako pieza batetik, molde bat lortzeko beharrezko neurriak
atera ditu.
c) Fluxu- edo bloke-diagrama baten bitartez, indartutako plastikozko piezak egiteko prozedurak
adierazi ditu, eta abantailak, desabantailak eta aplikaziorik ohikoenak zehaztu ditu.
d) Materialen eta osagarrien ezaugarriak eta akabera-baldintzak azaldu ditu.
e) Desmoldekatzeko material motak eta haiek aplikatzean kontuan hartu beharreko neurriak
aipatu ditu.
f) Ontzi baten krosko-molde sinplea egin du, eskalazko marrazki edo planoekin.
3.- Laguntzarekin, zuntzez indartutako plastikozko piezak edo egiturak lortzen ditu ontzietarako,
molde batetik abiatuta, ezarritako prozedurei jarraikiz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Moldean aintzat hartu behar diren baldintzak deskribatu ditu, laminatu aurretik, lortu beharreko
piezaren edo egituraren kalitatea ziurtatzeko.
b) Molde mota ezberdinetan erabilitako desmoldekatzeko materialak aipatu ditu, eta haiek
aplikatzeko eta desmoldekatzeko metodoa azaldu du, moldearen kalitatea eta kontserbazioa
ziurtatzeko.
c) Behar den koloreko gel-coata lortzeko kolorimetria-teknikak azaldu ditu.
d) Pieza laminatzean, erretxinaren errendimenduan eragina duten agenteak aipatu ditu
(tenperatua, hezetasuna, besteak beste).
e) Nukleo-material mota desberdinak aipatu ditu, bakoitzaren propietateak (trakzioaren kontrako
erresistentzia, erresilientzia) eta aplikazio nagusiak azalduz.
f) Katalizatzailearen nahasketa-proportzioak azaldu ditu erretxinaren solidotzea lortzeko, baita
hori tenperaturaren arabera lortzeko modua ere.
g) Erretxina solidotzeko fase ezberdinen ezaugarriak erlazionatu ditu bakoitzean egin daitezkeen
aplikazioekin.
h) Zuntzez indartutako plastikozko egitura lortu du ontzi baterako, dagokion moldearekin.
4.- Laguntzarekin, zuntzez indartutako plastikozko egitura-elementuak desmuntatzeko eragiketak
egiten ditu ontzien barruan, ezarritako prozedurei jarraikiz, ainguratze-teknikak erabiliz.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Egitura-elementuak ainguratzeko teknika nagusiak erlazionatu ditu gehien aplikatzen diren
kasuekin.
b) Egitura-elementuak ainguratu baino lehen egin behar diren prestatze-eragiketa nagusiak
azaldu ditu.
c) Itsasgarri mota nagusiak erlazionatu dira aplikazio egokienekin, beharrezko esfortzu
mekanikoen arabera.
d) Ainguratze-sistema mekaniko nagusiak erlazionatu dira aplikazio-kasuekin.
e) Egitura-elementu bat muntatu du ontziaren barruan.
5.- Jarraibideak aintzat hartuta, ontzietan kaltetuta dauden elementuak berreraikitzen ditu, edo
daudenak aldatzen ditu, pieza patroi batetik abiatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kaltetutako piezak ordeztu edo aldatzeko eragiketarik ohikoenak aipatu ditu, pieza horien
gainean moldekatzeko teknikak erabiliz.
b) Piezen gainean moldeak eraikitzeko erabili diren materialak aipatu ditu, pieza horietara
doitzeko jarraitu behar den prozedura deskribatuz.
c) Zuntzez indartutako plastikozko piezak ontziaren egituretan finkatzeko dauden prozedurak
azaldu ditu, multzoak behar duen sendotasuna har dezan.
d) Zuntzez indartutako plastikozko pieza bat berreraiki du, tamaina errealeko pieza patroia izanda.
B) Edukiak:
1.- Laneko eta ingurumeneko arriskuak
Jarduerari dagozkion lan-arrisku espezifikoak.
Norbera babesteko ekipoak.
Makinak babesteko ekipamenduak.
Ingurumen-arrisku espezifikoen prebentzioa.
Hondakinak sailkatzea eta biltegiratzea.
2.- Indartutako plastikozko piezak edo egiturak lortzeko moldeak egitea
Moldeak eta piezak fabrikatzeko erabilitako materialak.
Piezak fabrikatzeko materialak: prototipoak eta azken produktuak.
Moldeak fabrikatzeko materialak.
Desmoldekatzeko materialak. Eginkizuna. Motak. Abantailak eta desabantailak.
Moldeak eraikitzeko prozedurak.
Molde motak.
Erabilitako materialak eta osagarriak. Akabera-baldintzak.
Planoak, maketak interpretatzea. Eskalak. Kotatzeak.
Moldeak, pieza errealetatik abiatuta.
Moldeak egitea.
Materialak, tresnak eta erremintak hautatzea.
Panelak markatu eta ebakitzea.
Kanpoko armazoia eraikitzea.
Panelak mihiztatzea.
Egituraren akaberak.
Tarteetan edo lotura akastunetan masilla jartzea.
Masilla jarri zaien eremuak lixatzea.
Inprimatzeak.
Desmoldekatzeko materiala aplikatzea. Gel-coat tratamenduak aplikatzea.
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Laminatzea, egitura-erresistentzia nahikoa lortu arte. Ontze-denborak.
Moldea banatzea eusten dion egituratik.
Moldearen berrikuspena eta akabera.
Hondakinak biltzea.
3.- Zuntzez indartutako plastikozko piezak edo egiturak lortzea ontzietarako, molde batetik
abiatuta.
Molde batetik abiatuta lortutako piezen kalitatea.
Desmoldekatzeko teknikak.
Lanak planifikatzea, ontze-denboren arabera.
Doikuntzak. Denbora-orriak.
Indartzeko materialak hautatzea, adierazitako ezaugarrien arabera.
Trakzioaren kontrako erresistentzia. Erresilientzia. Txantiloitzeak.
Ebaketak eta sailkapena.
Laminatzeko tresnak eta erretxinak prestatzea.
Moldea prestatu eta berrikustea.
Moldekatzea: Desmoldekatzeko materiala aplikatzea. Gelcoat-a prestatzea, adierazitako
kolorearen arabera. Gelcoat-a aplikatzea. Moldeak laminatzea. Desmoldekatzea. Piezaren
mekanizazioa, soberakinak eta akatsak ezabatzeko. Hondakinak biltzea. Laneko eta ingurumeneko
arriskuen prebentzioari buruzko arauak betetzea. Lan-eremua garbitzea eta erreminten mantentzelana egitea.
4.- Zuntzez sendotutako plastikozko egitura-elementuak muntatzea.
Egitura-elementuak ainguratzeko eragiketak eta jarraitu beharreko teknikak.
Kroskoa-ontzigaina. Abortza. Arbotanteak. Ardatz-lerroa. Bankada motorrak. Barne-armazoia.
Itsasgarri motak eta haien aplikazioak.
Lanak planifikatzea.
Egitura-elementu bat muntatzea ontzi barruan.
Materialak eta erremintak hautatzea.
Piezaren mekanizazioa.
Eremua prestatzea, muntatzea egiteko. Ainguratze-puntuak prestatzea.
Loturak eta ainguratzeak egitea. Doikuntzak.
Elementuari eustea.
5.- Ontzietan kaltetuta dauden elementuak berreraikitzea, edo daudenak aldatzea.
Kaltetuta dauden piezak ordezteko edo aldatzeko eragiketarik ohikoenak.
Teknika honen abantailak. Desabantailak eta mugak.
Jarraitu beharreko prozeduraren deskribapena.
Finkatzeko eta ainguratzeko sistemak.
Kaltetuta dagoen pieza bat berreraikitzea.
Konponketa-eremuaren alboan dauden guneak eta pasaguneak babestea.
Molderako materialak hautatzea.
Desmoldekatzeko produktuak aplikatzea.
Moldea pieza patroira doitzea.
Oihalak hautatu, ebaki eta sailkatzea.
Erretxinaren katalisirako nahasketak.
Laminatzea, adierazitako lodiera lortu arte.
Piezaren desmoldekatzea. Piezaren txantiloitzea eta mekanizazioa.
Doikuntzak.
Itsasgarriak eta euste-elementuak eta beharrezko indargarriak aplikatzea.
Masillatzearen akaberak.
Lixatzeak. Inprimatzeak.
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Lanbide-modulua: Sistema elektriko eta informatikoen oinarrizko mantentze-lanak
Kodea: 3066
Kurtsoa: 2
Iraupena: 72 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Oinarrizko neurketa elektrikoak egiten ditu, magnitudeen balioa erlazionatuz neurketa-tresnen
ezaugarriekin, instalazio motaren arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kirol-ontzi baten oinarrizko zirkuitu elektrikoak erlazionatu ditu euren funtzionamenduarekin.
b) Ontziaren oinarrizko zirkuitu elektrikoaren funtzionamendua egiaztatu du, tentsioa,
erresistentzia eta intentsitatea neurtuz, eta dokumentazio teknikoan zehaztutakoekin erlazionatuz.
c) Polimetroaren bidez, serieko eta paraleloko erresistentzia-taldekatzeen neurketa elektrikoak
egin ditu oinarrizko zirkuitu elektrikoetan, ezarritako prozesuei jarraituz.
d) Kirol-ontzien oinarrizko zirkuitu elektrikoetan erabilitako erresistentzien balioa egiaztatu du, fitxa
teknikoko kolore-kodearen arabera.
e) Pintza amperemetrikoa erabiliz intentsitatea neurtu du ontzien oinarrizko zirkuitu elektrikoetan,
ezarritako prozesuei jarraituz.
f) Modu ordenatuan jardun du, segurtasunez, prozedura eta teknika egokiak aplikatuz.
2.- Karga-sistemen eta abiatze-motorraren energia elektrikoa sortzeko eta metatzeko ekipoen
oinarrizko mantentze-lanetarako eragiketak egiten ditu, haien eginkizuna deskribatuz eta mantentzejarduerak justifikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bateriaren, alternadorearen eta abiatze-motorraren funtzionamendua erlazionatu du sor
daitezkeen anomalia nagusiekin.
b) Bateriaren elektrolito-maila kontrolatu du, eta, beharrezkoa izan bada, berriz hornitu du,
zehaztapen teknikoen arabera.
c) Bateriak kargatu ditu, ezarritako parametroen eta ezaugarri teknikoen arabera.
d) Elektrolitoaren dentsitatea egiaztatu du neurgailu egokiak erabiliz (dentsimetroa eta kargaegiaztagailua), eta tentsio- eta dentsitate-parametroak erlazionatu ditu.
e) Bateria ordeztu du, eta konexioa eta funtzionamendua egiaztatu, beharrezkoak diren
segurtasun-baldintzak betez.
f) Abiatze-motorra ordeztu du, eta funtzionamendua eta jasotzen duen intentsitatea egiaztatu ditu,
ezarritako prozesuekin bat etorriz.
g) Alternadorea ordeztu du, eta bateria kargatzen dela egiaztatu du, ezarritako balioekin bat
etorriz.
h) Ekipoen, lanabesen eta erreminten garbiketa eta lehen mailako mantentzea egin ditu,
segurtasun pertsonaleko eta ingurumen-segurtasuneko arauak kontuan hartuz.
3.- Sistema elektriko osagarrien oinarrizko mantentze-lanak egiten ditu, parte diren elementuen
eginkizuna deskribatuz, dagokion teknika aplikatuz eta fabrikatzailearen berariazko jarraibideak
erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Sistema elektriko osagarrien oinarrizko elementuak erlazionatu ditu haien kokalekuarekin,
funtzionamenduarekin, eta sor daitezkeen anomalia nagusiekin.
b) Hauek desberdindu ditu: batetik, argiteriaren, nabigazioaren eta kirol-ontzien zerbitzuen
korronte zuzeneko zirkuituak, eta, bestetik, portuko konexioen korronte alternoko zirkuituak.
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c) Sistema elektriko osagarrien lanpara motak identifikatu ditu serigrafiatutako nomenklaturaren
arabera, tentsio- eta potentzia-parametroak erlazionatuz.
d) Kirol-ontzien lanparak ordeztu ditu, euren funtzionamendua eta ezaugarriak egiaztatuz,
fabrikatzailearen zehaztapenen arabera.
e) Fusibleen jarraitutasuna egiaztatu du, eta, hala behar izanez gero, ordeztu egin ditu, aintzat
hartuta fusibleen ezaugarriak eta eraman dezaketen korronte kopurua.
f) Sistema elektriko osagarrien korronte-harguneak ordeztu ditu, konektore mota dagokion
zirkuituarekin erlazionatuz.
g) Sistema elektriko osagarrietako etengailuak eta kommutagailuak ordeztu ditu, tresna eta
erreminta egokiak erabiliz, ezarritako segurtasun-arau eta -baldintzen arabera.
h) Modu ordenatuan, txukun, zehatz eta segurtasunez aritu da, prozedura eta teknika egokiak
aplikatuz.
4.- Kable, terminal eta konektore elektrikoak ordezten ditu, behar den teknika eta segurtasunbaldintza inplizituak aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Oinarrizko instalazio elektrikoaren elementuak erlazionatu ditu haien kokalekuarekin,
funtzionamenduarekin, eta sor daitezkeen anomalia nagusiekin.
b) Eroaleak hautatu eta jarri ditu oinarrizko zirkuitu elektriko batean, zehaztapen teknikoen
arabera.
c) Eroaleak finkatu ditu dagokien kokaleku-kanaletan, ezarritako prozedurak aplikatuz.
d) Borneak eta terminalak muntatu ditu, kakoztatze- eta eztainuztatze-teknikaren bitartez, haien
jarraitutasuna eta isolamendua egiaztatuz, fabrikatzailearen zehaztapenen arabera.
e) Konektoreak muntatu ditu, tresna eta erreminta egokiak erabiliz, ezarritako segurtasun-arau eta
-baldintzei jarraituz.
f) Egiaztatu du hautatutako eroaleek, eginiko loturek eta erabilitako gainerako elementu
elektrikoek zehaztapen teknikoak betetzen dituztela itsas ingurunean erabili ahal izan daitezen.
g) Lan-eremua, tresnak eta erremintak garbitu ditu, segurtasun pertsonaleko eta ingurumensegurtasuneko arauak kontuan hartuz.
5.- Ekipamendu informatiko eta periferikoen oinarrizko mantentze-lanak egiten ditu, deskribatuz
behar diren prozedura-faseak eta esku-hartze desegoki batek izango lituzkeen ondorioak.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamendu informatikoak osatzen dituzten elementuak erlazionatu ditu haien kokalekuarekin,
funtzionamenduarekin eta sor daitezkeen anomalia nagusiekin.
b) Euskarriak eta periferikoak garbitu ditu, ezarritako garbiketa-prozedurei jarraikiz.
c) Elementu kontsumigarriak ordeztu ditu, fabrikatzaileak ezarritako segurtasun-arau eta baldintzei jarraikiz.
d) Gailu informatikoaren funtzionaltasuna egiaztatu du eta ordeztutako kontsumigarriak birziklatu
ditu, ezarritako jarraibide teknikoen arabera.
e) Sistema eragilea erabili du eta modu sinplean jardun du karpetekin, fitxategiekin eta
biltegiratze-sistemekin (CDak, DVDak, USB memoriak, kanpoko memoriak, besteak beste), jasotako
jarraibideak kontuan hartuz.
f) Informazioa atera du biltegiratze-unitateetatik, eta dokumentua inprimatu du lotutako
inprimagailuaren bidez, sistema eragilearen arabera.
g) Lan-eremua garbitu du eta ordeztutako materiala birziklatu, segurtasuneko eta ingurumenbabeseko arauak kontuan hartuz.
h) Modu ordenatuan jardun du, segurtasunez, prozedura eta teknika egokiak aplikatuz.
6.- Segurtasun-baldintzetan burutzen ditu esku-hartzeak, osasunerako eta ingurumenerako
arrisku posibleak identifikatuz, hondakinak biltzeko ezarritako prozedura aplikatuta.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Lanaren berezko arriskuak identifikatu ditu, erabili behar diren materialen eta maneiatu behar
diren ekipoen arabera.
b) Arrisku elektrikoak identifikatu ditu prozesuaren eragiketa batzuetan eta besteetan.
c) Prozesuarekin lotzen diren ingurumen-arriskuak identifikatu ditu.
d) Segurtasun pertsonaleko eta ingurumen-segurtasuneko arauak aplikatu ditu prozesu osoan.
e) Norbera babesteko ekipoak erabili ditu jarduera batzuetan eta besteetan.
f) Jardueretan sortu diren hondakinak identifikatu ditu, eta berariazko edukiontzietan gorde.
g) Hondakinak behar bezala biltegiratu eta prestatu ditu, gero biltzeko.
h) Lan-eremua behar bezalako txukuntasunez eta garbitasunez eduki du.
i) Norbera babesteko ekipamendu (NBE) egokiak erabili ditu prozesuen garapenean.
B) Edukiak:
1.- Oinarrizko neurketa elektrikoak, magnitudeak erlazionatuz
Unitateak eta magnitudeak.
Oinarrizko zirkuitu elektriko baten osaera.
Ohm-en legea. Intentsitatea. Erresistentzia. Tentsioa.
Neurtzeko eta egiaztatzeko ekipoak eta lanabesak.
Oinarrizko elementu elektrikoen eta elektronikoen sinbologia irudikatzea.
2.- Karga- eta abio-sistemak mantentzea
Bateriak eta metagailuak.
Bateriaren nomenklatura.
Baterien lotura.
Bateriak kargatu eta egiaztatzea. Matxura nagusiak.
Ordezteko teknikak.
Abiatze-motorra. Ordezteko teknikak. Oinarrizko egiaztatzeak.
Alternadorea. Ordezteko teknikak. Oinarrizko egiaztatzeak.
3.- Ontzien sistema elektriko osagarrien oinarrizko mantentze-lanak
Sistema elektriko osagarrien osagai nagusiak. Korronte zuzen eta alternoko oinarrizko zirkuituak.
Lanparak desmuntatu eta ordezteko teknikak. Funtzionamendua egiaztatzea.
Fusibleak ordezteko teknikak. Jarraitutasuna egiaztatzea.
Korronte-harguneak ordezteko teknikak.
Etengailuak eta kommutagailuak ordezteko teknikak. Kirol-ontzien oinarrizko zirkuitu elektrikoak
instalatzea.
Ontzien zirkuitu elektrikoen osagai nagusiak.
Eroale elektrikoak hautatu eta jartzea.
Borneak eta terminalak muntatzeko teknikak. Muntaketa egiaztatzea.
Konektoreak desmuntatu eta ordezteko teknikak. Funtzionamendua egiaztatzea.
Konektatzeko teknikak
Soldadura biguneko teknikak.
4.- Ekipamendu informatikoen eta periferikoen oinarrizko mantentze-lana
Ekipamendu informatikoen osagai nagusiak.
Euskarriak.
Periferikoen konexioa. Euskarriak eta periferikoak garbitzeko teknikak. Funtzionamendua
egiaztatzea. Kontsumigarriak desmuntatu eta ordezteko teknikak. Funtzionamendua egiaztatzea.
Kontsumigarriak manipulatzeko eta ordezteko prozeduren segurtasuna.
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Sistema eragilea: mahaigaina, fitxategiak eta karpetak.
Fitxategiak kudeatu eta bilatzea. Arakatzeko eta bilatzeko oinarrizko funtzioak.
Biltegiratze-unitateak.
5.- Prebentzioari eta ingurumenari buruzko arauak
Segurtasun-arauak.
Hondakin informatikoak tratatu, ezabatu eta aprobetxatzea.
Ingurumena babestea.
Produktu informatikoak birziklatzea.
Lanbide-modulua: Kirol-ontzietako aparailuen oinarrizko mantentze-lanak
Kodea: 3068
Kurtsoa: 2
Iraupena: 72 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Itsuten oinarrizko mantentze-lanak egiten ditu, ontzian izan behar duten eginkizunarekin
erlazionatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eginkizuna, aparailu motak eta zatiak erlazionatu ditu sor daitezkeen matxura nagusiekin.
b) Itsuta finko eta mugigarrien elementu nagusien egoera egiaztatu du (kableak, hagaxkak eta
sokak, besteak beste), altueran egin beharreko lanetarako ezarrita dauden segurtasun-arauak
kontuan hartuz.
c) Itsuten elementu sinpleak desmuntatu eta muntatu ditu, ezarritako prozesuen eta beharrezko
segurtasun-baldintzen arabera.
d) Kable- edo hagaxka-terminalak muntatu ditu estropu edo prentsaketa bidez, haien kokalekua
egiaztatuz eta ondo funtzionatzen dutela ziurtatuz.
e) Elementu hariztatu eta artikulatuak koipeztatu ditu, kontuan hartuz lubrifikatzaile mota,
koipeztatze-puntuak eta lubrifikatzailearen nomenklatura, besteak beste.
f) Oinarrizko soka-lanak egin ditu (forruak, josturak, biribilkatzeak, aparailuak antolatu eta
ezartzea, besteak beste), jasotako jarraibideak kontuan hartuz.
g) Itsuten eta lan-eremuen elementuak garbitu ditu, ezarritako ingurumen-segurtasun eta babeserako baldintzak eta arauak betez.
2.- Mastaren eta masteriako elementuen oinarrizko mantentze-lanak egiten ditu, fabrikatzailearen
berariazko jarraibideak eta beharrezko teknika aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mastaren eta masteriaren eraikuntza-elementuak eta funtzionamendua erlazionatu ditu bete
behar duten eginkizunarekin.
b) Mastaren eta masteriaren elementu nagusien egoera egiaztatu du, altueran egin beharreko
lanetarako ezarrita dauden segurtasun-arauak kontuan hartuz.
c) Masteriaren elementu nagusiak desmuntatu eta muntatu ditu, ezarritako prozesuen eta
beharrezko segurtasun-baldintzen arabera.
d) Puntu artikulatuak koipeztatu ditu, ezarritako lubrifikatze-prozesuei jarraituz.
e) Masteriaren eta mastaren elementuak garbitu eta leundu ditu, segurtasun-arauak betez eta
ezarrita dauden norbera babesteko ekipoak erabiliz.
f) Mastan zehar dauden elementu sinpleak desmuntatu eta muntatu ditu (drizak, ustagak, besteak
beste), haien funtzionamendua egiaztatuz.
g) Eslingak, sokak eta haiei lotutako elementuak desmuntatu eta muntatu ditu, jasotako
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jarraibideak kontuan hartuz.
h) Lan-eremua, tresnak eta erremintak garbitu ditu, segurtasun pertsonaleko eta ingurumensegurtasuneko arauak kontuan hartuz.
3.- Itsutak kontrolatzeko sistemak mantendu eta konpontzeko eragiketa sinpleak egiten ditu,
fabrikatzailearen zehaztapenak eta dagozkion teknikak aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Itsutak kontrolatzeko sistemen funtzionamendua eta eraikuntza-elementuak erlazionatu ditu sor
daitezkeen matxura nagusiekin.
b) Itsutak kontrolatzeko sistemen elementu nagusien egoera egiaztatu du, jasotako jarraibideak
kontuan hartuz.
c) Itsutak kontrolatzeko sistemaren elementuak garbitu eta leundu ditu, produktu egokiak eta
ezarritako sekuentzia erabiliz.
d) Itsutak kontrolatzeko sistemen elementu mekaniko eta hidraulikoen artikulazio- eta
mugimendu-guneak koipeztatu ditu, ezarritako prozedurak kontuan hartuz.
e) Besteak beste sistema biribilkatzaileak, troilak eta barailak muntatu eta desmuntatzeko lanetan
lagundu du, gidaliburu teknikoen jarraibideak betez.
f) Desmuntatutako piezak markatu eta biltegiratu ditu, ezarritako ordenaren eta etiketatzearen
arabera.
g) Lan-eremua, tresnak eta erremintak garbitu ditu, segurtasun pertsonaleko eta ingurumensegurtasuneko arauak kontuan hartuz.
h) Modu ordenatuan, txukun eta segurtasunez aritu da, prozedura eta teknika egokiak aplikatuz,
higiene-baldintzetan.
4.- Belen eta ehun-elementu osagarrien oinarrizko mantentze-lanak egiten ditu, fabrikatzailearen
zehaztapen teknikoak eta dagozkion teknikak erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Belen eta ehun-elementu osagarrien funtzionamendua erlazionatu du sor daitezkeen matxura
nagusiekin.
b) Belen eta ehun-elementuen egoera egiaztatu du, altueran egin beharreko lanetarako ezarrita
dauden segurtasun-arauak betez.
c) Belen eta ehun-elementu osagarrien elementu nagusiak desmuntatu eta muntatu ditu,
ezarritako prozesuak eta beharrezko segurtasun-baldintzak kontuan hartuz.
d) Belak eta ehun-elementu osagarriak garbitu, gezatu, lehortu eta tolestu ditu, ezarritako
prozesuei eta segurtasun-arauei jarraituz.
e) Ehun-elementu osagarrien oihalak eskuz josi ditu, jasotako jarraibideak kontuan hartuz.
f) Adabakiak jartzeko oinarrizko eragiketak egin ditu, ezarritako prozesuak kontuan hartuz.
g) Erpin-eremuak indartzeko oihalak itsasteko oinarrizko teknikak burutu ditu, ezarritako prozesuei
eta segurtasun-arauei jarraituz.
h) Ehun-elementu osagarrien eta belen lan-eremuak, erremintak eta tresnak garbitu ditu,
ezarritako ingurumen-segurtasun eta -babeserako baldintzak eta arauak betez.
5.- Segurtasun-baldintzetan burutzen ditu esku-hartzeak, osasunerako eta ingurumenerako
arrisku posibleak identifikatuz, hondakinak biltzeko prozedura egokia aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lanaren berezko arriskuak identifikatu ditu, erabili behar diren materialen eta maneiatu behar
diren tresna eta erreminten arabera.
b) Prozesuarekin lotzen diren ingurumen-arriskuak identifikatu ditu.
c) Prozesuaren fase guztietan aplikatu ditu segurtasun pertsonaleko eta ingurumen-
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segurtasuneko arauak.
d) Norbera babesteko ekipoak erabili ditu mantentze-eragiketa batzuetan eta besteetan.
e) Eginiko jardueretan sortu diren hondakinak identifikatu ditu, eta berariazko edukiontzietan
gorde.
f) Hondakinak behar bezala prestatu ditu, gero biltzeko.
g) Lan-eremua behar bezalako ordenaz eta garbitasunez mantendu du.
h) Norbera babesteko ekipamendu egokiak erabili ditu prozesu batzuetan eta besteetan.
B) Edukiak:
1.- Itsuta finkoaren eta itsuta mugigarriaren oinarrizko mantentze-lanak.
Aparailuaren eginkizuna.
Aparailua osatzen duten elementuak: belak, itsutak, masteria eta kontrol-sistemak.
Itsuta finkoa: eginkizuna. Elementu nagusiak. Materialak. Desmuntatu eta muntatzeko prozesuak.
Itsuta mugigarria: eginkizuna. Elementu nagusiak. Materialak. Desmuntatu eta muntatzeko
prozesuak.
Soka-lanak.
2.- Mastaren eta masteriako elementuen oinarrizko mantentze-lanak.
Masta: eginkizuna. Elementu nagusiak. Materialak. Altuerako lanen segurtasun-arauak.
Masteria: eginkizuna. Elementu nagusiak. Materialak. Oinarrizko mantentze-lana. Garbitzeko eta
leuntzeko teknikak.
Drizak eta ustagak desmuntatzeko eta muntatzeko prozesuak.
Eslingak, sokak eta haiei lotutako elementuak desmuntatu eta muntatzeko teknikak.
3.- Itsuten kontrol-sistemak mantendu eta konpontzea.
Aparailuaren kontrol-sistemak: sailkapena. Eginkizuna. Osatzen duten elementuak.
Eragintza-sistemak: sailkapena. Eginkizuna. Osatzen duten elementuak.
Desmuntatzeko eta muntatzeko teknikak. Garbitzeko eta leuntzeko teknikak.
Elementu mekanikoak eta hidraulikoak koipeztatzeko prozedurak. Sistema biribilkatzaileak, troilak
eta barailak desmuntatzeko eta muntatzeko teknikak.
Desmuntatutako piezak markatu eta biltegiratzeko teknikak.
4.- Belen eta ehun-elementu osagarrien oinarrizko mantentze-lanak.
Belak: eginkizuna. Materialak.
Bela baten zatiak.
Masteriaren elementu nagusiak desmuntatu eta muntatzea.
Errefortzuak.
Lotutako burdineria.
Garbitzeko teknikak.
Gezatzeko prozesuak.
Belak eta ehun-elementu osagarriak lehortzeko eta tolesteko teknikak.
Oihalak eta ehun-elementu osagarriak eskuz josteko teknikak.
Adabakiak jartzeko prozesuak.
Errefortzu-oihalak itsasteko teknikak.
5.- Prebentzioari eta ingurumenari buruzko arauak
Segurtasun-arauak.
Garbiketa-produktuak erabiltzeari buruzko araudia.
Norbera babesteko ekipoak. Ingurumena babestea.
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Produktuak birziklatzea.
Hondakinak bildu, sailkatu eta biltegiratzea.
Lanbide-modulua: Propultsio-plantaren eta lotutako ekipoen oinarrizko mantentze-lanak
Kodea: 3048
Kurtsoa: 2
Iraupena: 96 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Ontzia prestatzen du eta lan-eremuak egokitzen ditu propultsio-plantan eta lotutako ekipoetan,
erabilitako prozeduren eta baliabideen sekuentzia deskribatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ontzia prestatzeko prozesuak erlazionatu ditu mantentze-lanekin.
b) Beharrezko ekipoak, erremintak eta materialak hautatu ditu (ordezkoak, osagarriak eta babesekipamenduak, besteak beste), eta erabilerarekin identifikatu ditu.
c) Ontzia amarratzeko eta ontzira sartzeko oinarrizko sistemak identifikatu ditu, kokapenaren
arabera.
d) Ontziak amarratzeko eta mantentze-lanak egiteko beharrezkoak diren oinarrizko korapiloak
egin ditu, ezarritako prozedurak eta teknikak aplikatuz.
e) Lantokiaren alboko eremuak eta kalteak jasan ditzaketen eremuak babesteko eragiketak egin
ditu, esku-hartzeen eta babestu beharreko materialaren arabera.
f) Jarraibideak eta ezarritako lan- eta segurtasun-arauak jarraitu eta bete ditu, oharrak
errespetatuz.
2.- Barne-errekuntzako motorraren oinarrizko mantentze-lanak egiten ditu, mantentze-jarduerak
justifikatuz eta fabrikatzailearen berariazko jarraibideak aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bi eta lau aldiko eztanda-motorren eraikuntza-elementuak (gasolina eta diesela) erlazionatu
ditu sor daitezkeen anomalia nagusiekin.
b) Beharrezko ekipoak, lanabesak eta erremintak erabilita, motorraren elementu sinpleak
desmuntatu, muntatu eta egiaztatu ditu, zehaztapen teknikoei jarraituz eta segurtasun-baldintzak
kontuan hartuz.
c) Lubrifikazio- eta hozte-zirkuituetako fluidoak atera eta birjarri ditu, beharrezko segurtasunbaldintzak eta ingurumena babesteko baldintzak betez, eta haien mailak egiaztatu ditu zehaztapen
teknikoei jarraituz
d) Koipeztatzeko sistemaren oinarrizko osagaiak ordeztu ditu (koipeztatzeko ponpa eta karterra,
besteak beste), tresna eta erreminta egokiak erabiliz eta ezarritako prozedurei jarraituz.
e) Hozte-sistemaren oinarrizko elementuak ordeztu ditu (zorroak eta termostatoak, besteak
beste), eta ihesik ez dagoela egiaztatu du; horrez gain, haien funtzionamendua erlazionatu du
zirkuituan duten eginkizunarekin.
f) Iragazkiak ordeztu ditu (aire-, olio- eta erregai-iragazkiak, besteak beste), haien
funtzionamendua egiaztatuz eta ezarritako ingurumen-segurtasun eta -babeserako arau eta baldintzei
jarraituz.
g) Pizte-sistemako bujiak eta berogailuak ordeztu ditu gasolina- eta diesel-motorretan, hurrenez
hurren, erreminta egokia erabiliz eta funtzionamendua egiaztatuz.
h) Zerbitzu-uhalak aldatu ditu, eta doitzea eta funtzionamendua egiaztatu, fabrikatzailearen
zehaztapenei jarraituz.
i) Ekipoen, lanabesen eta erreminten garbiketa eta lehen mailako mantentzea egin ditu,
segurtasun pertsonaleko eta ingurumen-segurtasuneko arauak kontuan hartuz.
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3.- Kirol-ontzien eta laketontzien propultsio- eta gobernu-sistemen eta beste ekipo batzuen
oinarrizko mantentze-lanak egiten ditu, prozedura deskribatuz eta dagokion teknika aplikatuz; horrez
gain, esku-hartzeetan aztertutako elementuak erlazionatzen ditu sistemetan duten
funtzionaltasunarekin.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kirol-ontzien propultsio- eta gobernu-sistemen eta beste ekipo batzuen eraikuntza-elementuak
erlazionatu ditu sor daitezkeen anomalia nagusiekin.
b) Motorren abiatzearen eta postabiatzearen aldez aurreko kontrol-prozesuak egin ditu, ezarritako
segurtasun-arauak eta -baldintzak kontuan hartuz.
c) Multzo sinpleak desmuntatu, muntatu eta egiaztatu ditu (karga berdintzeko sistema, lema eta
propultsio-isatsa norabidetzeko sistema, besteak beste), tresna eta erreminta egokiak erabiliz eta
zehaztapen teknikoei jarraituz.
d) Adierazitako produktuak erabilita, besteak beste tangak, kindurtzak eta hondoko iragazkiak
garbitu ditu, betiere segurtasuna bermatzeko eta ingurumena babesteko eskatzen diren baldintzak
kontuan hartuz.
e) Koipeztatzeko eragiketak egin ditu, koipe mota identifikatuz mantendu beharreko sistema
mekanikoaren arabera, eta ezarritako prozedurei jarraituz.
f) Elementu mekaniko eta hidrauliko sinpleak desmuntatu eta/edo ordeztu ditu, tresna eta
erreminta egokiak erabiliz eta zehaztapen teknikoei jarraituz.
g) Ekipoen, lanabesen eta erreminten garbiketa eta lehen mailako mantentzea egin ditu,
segurtasun pertsonaleko eta ingurumen-segurtasuneko arauak kontuan hartuz.
4.- Fluidoak husteko, hornitzeko eta saneatzeko sistemen oinarrizko mantentze-lanak egiten ditu,
dagokion teknika eta ingurumen-babeserako arauak aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kirol-ontzietan fluidoak husteko, hornitzeko eta saneatzeko sistemak eratzen dituzten
elementuak erlazionatu ditu sor daitezkeen anomalia nagusiekin.
b) Fluido mota ezberdinak eta haien funtsezko ezaugarriak erlazionatu ditu atxikitzeko, ontziz
aldatzeko eta husteko sistemen funtsezko ezaugarriekin; haien funtzionamendua egiaztatu du eta
ateratzeko eragiketak egin ditu.
c) Fluidoak iragazi, dekantatu eta araztu ditu, ezarritako ingurumen-segurtasun eta -babeserako
arau eta baldintzei jarraituz.
d) Sistemen fluido-zirkuituen estankotasuna egiaztatu du, ezarritako prozesuei jarraituz.
e) Multzo sinpleak (besteak beste tangak, konketak, komun-ontziak) ordeztu eta egiaztatu ditu,
zehaztapen teknikoei jarraituz eta beharrezko segurtasun-baldintzak kontuan hartuz.
f) Fluido-zirkuituen lotura-junturak ordeztu ditu, haien estankotasuna egiaztatuz eta tresna eta
erreminta egokiak erabiliz.
g) Fluido-iragazkiak ordeztu ditu, haien funtzionamendua egiaztatuz eta sortutako hondakinak
sailkatuz eta biltegiratuz.
h) Lan-eremua, tresnak eta erremintak garbitu ditu, segurtasun pertsonaleko eta ingurumensegurtasuneko arauak kontuan hartuz.
5.- Kirol-ontzi eta laketontzien hozte- eta girotze-sistemen oinarrizko mantentze-lanak egiten ditu,
mantentze-lanetan eginiko jarduerak justifikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kirol-ontzien hozte- eta girotze-sistemen funtzionamenduaren printzipioak erlazionatu ditu
horiek osatzen dituzten elementuekin.
b) Kirol-ontzian, hozte- eta girotze-sistemak osatzen dituzten elementuak identifikatu ditu, eta sor
ditzaketen anomalia nagusiekin erlazionatu ditu.
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c) Deshidratazio-ekipoaren konexioan lagundu du, ezarritako segurtasun-baldintzei eta
zehaztapen teknikoei jarraituz.
d) Fluido-zirkuituen estankotasuna eta karga egiaztatzen lagundu du, eta parametroen balioak
fabrikatzaileak adierazitakoekin bat datozela kontrastatu du.
e) Elementu sinpleak (besteak beste iragazkiak, kondentsadoreak, bero-fokuak, haizagailuak)
ordeztu eta egiaztatu ditu, zehaztapen teknikoei jarraituz eta beharrezko segurtasun-baldintzak
kontuan hartuz.
f) Fluido-zirkuituen lotura-junturak ordeztu ditu eta haien estankotasuna egiaztatu du, ezarritako
segurtasun-arau eta -baldintzei jarraituz.
g) Ekipoen, lanabesen eta erreminten garbiketa eta lehen mailako mantentzea egin ditu,
segurtasun pertsonaleko eta ingurumen-segurtasuneko arauak kontuan hartuz.
6.- Mantentze-lanak egiten ditu segurtasun-arauak betez, pertsonentzat eta ingurumenarentzat
egon daitezkeen arriskuak identifikatuz eta hondakinak biltzeko prozedura egokia aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lanaren berezko arriskuak identifikatu ditu, erabili behar diren materialen eta maneiatu behar
diren ekipo eta makinen arabera.
b) Prozesuarekin lotzen diren ingurumen-arriskuak identifikatu ditu.
c) Prozesuaren fase guztietan aplikatu ditu segurtasun pertsonaleko eta ingurumensegurtasuneko arauak.
d) Norbera babesteko ekipoak erabili ditu mantentze-eragiketa batzuetan eta besteetan.
e) Eginiko jardueretan sortu diren hondakinak identifikatu ditu, eta berariazko edukiontzietan
gorde.
f) Hondakinak behar bezala prestatu ditu, batez ere likidoak, eta antolatu egin ditu, gero biltzeko.
g) Lan-eremua behar bezalako ordenaz eta garbitasunez mantendu du.
B) Edukiak:
1.- Ontziaren eta ekipamenduaren mantentze-lanetarako prestatzea
Mantendu beharreko elementuen lan- eta babes-arauak.
Beharrezko ekipoak, erremintak eta materiala.
Ontzia prestatzeko teknikak eta prozesuak.
Ontzia amarratzeko eta ontzira sartzeko oinarrizko sistemak.
Segurtasun-arauak.
Babes-ekipamenduak.
2.- Barne-errekuntzako motorraren oinarrizko mantentze-lanak.
Barne-errekuntzako motorrak osatzen dituzten elementuak.
Matxura nagusiak.
Lubrifikazio-sistema: koipeztatze-zirkuituaren osagai nagusiak. Ordezteko teknikak.
Hozte-sistema: hozte-zirkuituaren osagai nagusiak. Ordezteko teknikak.
Iragazki motak.
Pizgailu motak gasolina motorretan: pizte-zirkuituaren osagai nagusiak. Ordezteko teknikak.
Diesel motorrak berotzeko sistemak: berotze eta aurre-berotze zirkuituaren osagai nagusiak.
Ordezteko teknikak.
Zerbitzu-uhalak.
Desmuntatzeko eta muntatzeko teknikak.
Babes-ekipamenduak.
3.- Propultsio- eta gobernu-sistemen eta beste ekipo batzuen oinarrizko mantentze-lanak
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Propultsio- eta gobernu-sistemen eta beste ekipo batzuen osagaiak. Matxura nagusiak.
Propultsio-sistema: multzo sinpleak desmuntatzeko eta ordezteko teknikak.
Karga berdintzeko sistema: multzo sinpleak desmuntatzeko eta ordezteko teknikak.
Lema eta propultsio-isatsa norabidetzeko sistema: Multzo sinpleak desmuntatzeko eta ordezteko
teknikak.
Koipeztatzeko teknikak.
Tangen eta kindurtzen mantentze-lanak.
Hondoko iragazkiak.
Babes-ekipamenduak.
4.- Fluidoak husteko, hornitzeko eta saneatzeko sistemen oinarrizko mantentze-lanak.
Fluidoak husteko, hornitzeko eta saneatzeko sistemen osagaiak. Matxura nagusiak.
Atxikitzeko, iragazteko eta ontziz aldatzeko sistemen multzo sinpleak desmuntatzeko eta
ordezteko teknikak.
Husteko, dekantatzeko eta arazteko sistemen multzo sinpleak desmuntatzeko eta ordezteko
teknikak.
Tangen, konketen eta komun-ontzien multzo sinpleak desmuntatzeko eta ordezteko teknikak.
Babes-ekipamenduak.
5.- Hozte- eta girotze-sistemen oinarrizko mantentze-lanak.
Hozte- eta girotze-sistemen osagai nagusiak.
Haizagailuen, iragazkien, kondentsadoreen eta bero-fokuen multzo sinpleak desmuntatzeko eta
ordezteko teknikak. Matxura nagusiak.
Estankotasuna egiaztatzeko teknikak.
Fluido-zirkuituen lotura-junturak ordezteko teknikak.
Babes-ekipamenduak.
6.- Prebentzio- eta ingurumen-arauak
Segurtasun-arauak.
Norbera babesteko ekipoak.
Segurtasun aktiborako makinen gailuak.
Ingurumena babestea.
Produktuak birziklatzea.
Lanbide-modulua: Zuntzez indartutako plastikozko elementuak konpontzeko eragiketak
Kodea: E715
Kurtsoa: 2
Iraupena: 120 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Zuntzez indartutako plastikozko elementu hondatuak saneatzen laguntzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kaltetutako elementuaren ezaugarriak eta eremua identifikatu ditu.
b) Erabili beharreko konponketa-teknika hautatu du.
c) Konponketarako beharrezko materialen eta erreminten zerrenda bat egin du.
d) Kalteen balorazio-txostena idatzi du, eta konponketa-faseak azaldu ditu.
e) Elementuak babesteko teknikak azaldu ditu, materialak erlazionatuz.
f) Zuntzez indartutako plastikozko elementu kaltetu batek zer baldintzatan geratu behar duen
definitu du, laminatze-prozesu baten ostean erresistentzia berreskura dezan.
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g) Materialak, tresnak eta erremintak hautatu ditu.
h) Alboko eremuak eta pasaguneak babestu ditu.
i) Matxuratutako eremua saneatu du, bitarteko mekanikoak erabiliz.
j) Lixatu egin du, eskuzko bitartekoak erabiliz.
k) Saneatutako eremua garbitu eta lehortu du.
l) Saneatutako gainazala etenik gabe geratu dela egiaztatu du.
m) Instalazioen, erreminten eta ekipoen mantentze-lana egin du.
n) Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betez egin ditu eragiketak.
2.- Zuntzez indartutako plastikozko elementuen egitura-baldintzak berrezartzeko laminatzeteknikak aplikatzen laguntzen du, elementuak saneatu eta gero.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Zuntzez indartutako plastikozko oihalen –gehien erabiltzen direnen– motak, ezaugarriak
(besteak beste konposizio kimikoa, egitura) eta eginkizuna identifikatu eta deskribatu ditu.
b) Erretxin motak eta haiei lotutako agente katalizatzaileak erlazionatu ditu dituzten aplikazioekin,
eta behar diren nahasketa-proportzioak adierazi ditu.
c) Lan-tresnak hautatu ditu.
d) Zuntzez indartutako plastikozko oihalak, erretxina eta katalizatzailea hautatu ditu.
e) Katalizatzailearen eta erretxinaren arteko nahasketa egin du, beharrezko kopuruetan.
f) Zuntzez indartutako plastikozko oihalak ebaki eta sailkatu ditu.
g) Aire-burbuilarik sortu gabe egin du laminatzea.
h) Beharrezko txantiloia lortu dela egiaztatu du.
i) Instalazioen, erreminten eta ekipoen mantentze-lana egin du.
j) Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betez egin ditu eragiketak.
3.- Laguntzarekin, inprimatzeko, masilla jartzeko eta lixatzeko eragiketak egiten ditu, zuntzez
indartutako plastikozko pieza kaltetu baten jatorrizko formak berrezartzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Inprimatzeko, masilla jartzeko eta lixatzeko prozesuetan erabilitako tresnak eta erremintak
zerrendatu ditu.
b) Urpeko aldearen eta urgaineko aldearen akaberan eta zaharberritzean erabilitako masilla
motak aipatu ditu.
c) Tresnak, ekipoak eta erremintak hautatu ditu.
d) Aplikatu beharreko masillak eta inprimazioak hautatu ditu.
e) Alboko eremuak eta pasaguneak babestu ditu.
f) Masillen nahasketak egin ditu, fabrikatzailearen jarraibideen arabera.
g) Paleten bidez masilla aplikatu du eta soberakinak kendu ditu; horrez gain, lehortze (edo ontze)
denborak egiaztatu ditu.
h) Lixatzeak egin ditu, makinaz eta eskuz.
i) Hondakinak garbitu ditu, xurgatzearen bidez.
j) Inprimazioen nahasketak egin ditu, fabrikatzailearen jarraibideen arabera.
k) Inprimazioak aplikatu ditu, brotxaren bidez.
l) Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betez egin ditu eragiketak.
du.

4.- Osmosiak eragindako ontzien urpeko aldea lehengoratu eta babesteko eragiketetan laguntzen
Ebaluazio-irizpideak:
a) Osmosiaren fenomenoa deskribatu du, kausak eta eragin-mailak adieraziz.
b) Hezetasunaren neurgailuen funtzionamendua eta erabilera azaldu ditu, balio kritikoak
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adieraziz.
c) Osmosiaren konponketa-faseak azaldu ditu, eragin-mailaren arabera.
d) Ikuskapen bisuala egin du eta eragin-mailak baloratu ditu, egin beharreko eragiketak
planifikatuz.
e) Materialak, tresnak eta erremintak hautatu ditu.
f) Anpoila txikiak apurtu eta drainatu ditu, eta eragin larriak dituzten eremuak zuritu ditu.
g) Lehortze-denborak errespetatu eta hezetasun-mailak egiaztatu ditu.
h) Zuritutako eremuak laminatu ditu.
i) Inprimazioak, masillak edo berariazko tratamenduak aplikatu ditu.
j) Inprimazioak edo masillak aplikatu zaizkien eremuak lixatu ditu, gainazalak berdindu arte.
k) Instalazioen, erreminten eta ekipoen mantentze-lana egin du.
l) Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betez egin ditu eragiketak.
5.- Ontzietako gel-coat geruzan dauden kalteak konpontzen laguntzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hondatutako gel-coat geruzak saneatzeko erabilitako tresnak eta erremintak aipatu ditu.
b) Gel-coataren konposizioa definitu du eta akabera-mailak azaldu ditu.
c) Gel-coata ondoz ondoko geruzetan aplikatzeko erabilitako teknikak aipatu ditu.
d) Koloreen banaketa azaldu du zirkulu kromatiko batean.
e) Nahasketen bitartez koloreak lortzeko metodoak azaldu ditu.
f) Tratatu beharreko eremua garbitu eta koipegabetu du.
g) Kaltetutako eremuak saneatu ditu, lixatzearen bidez.
h) Alboko eremuak eta pasaguneak babestu ditu.
i) Tinduak hautatu eta nahasi ditu, beharrezko kolorea lortu arte.
j) Nahasketak egin ditu katalizatzailearekin eta gehigarriekin.
k) Gel-coata aplikatu du ondoz ondoko geruzetan, ontze-denborak errespetatuz.
l) Lixatzeak eta leuntzeak egin ditu, etenik ez dagoela egiaztatuz.
m) Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betez egin ditu eragiketak.
B) Edukiak:
1.- Laneko eta ingurumeneko arriskuak
Jarduerari dagozkion lan-arrisku espezifikoak.
Norbera babesteko ekipoak.
Makinak babesteko ekipamenduak.
Ingurumen-arrisku espezifikoen prebentzioa.
Hondakinak sailkatzea eta biltegiratzea.
2.- Kalteak baloratu eta saneatzea zuntzez indartutako plastikozko elementuetan.
Kalteak ezaugarritzea. Dimentsioak.
Urgaineko aldea eta gainegiturak. Urpeko aldea. Egiturazkoak. Ez-egiturazkoak.
Saneatze-teknikak deskribatzea. Saneatutako eremuak izan behar dituen baldintzak.
Materialak, tresnak eta erremintak.
Eremuak babestea.
Saneatzeak egitea.
Kaltetutako krosko-eremu bat saneatzeko tresnak eta erremintak.
Bitarteko mekanikoen edo eskuzkoen bidez eginiko lixatzea, eremuaren arabera.
Saneatutako eremua garbitu eta lehortzea.
Hondakinak biltzea.
3.- Ontziak laminatzeko eragiketak.
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Materialak.
Erretxinak. Motak. Aplikazioak.
Agente katalizatzaileak. Motak.
Nahasketaren proportzioak. Azeleratzaileak.
Ontze-faseak. Kanpoko faktoreen eragina.
Karga edo materia betegarri orokorrak. Konposizioa. Motak.
Egitura-erresistentzia. Aplikazioak.
Material konposatuak (besteak beste karbono-zuntza, konpositea).
Laminatzeko prozedurak.
Gainazal kurbatua laminatzea.
Oihalak ebaki eta sailkatzea. Nahasketak prestatzea. Geruza bidezko laminatzea. Txantiloiak
egiaztatzea.
4.- Eremu laminatuen akabera.
Konpondutako eremuen amaierako baldintzak. Prozedurak deskribatzea.
Inprimatzeak. Eginkizuna. Materialak, tresnak eta aplikazio-teknikak.
Nahasketak. Bateraezintasunak. Masilla jartzea. Materialak, tresnak eta aplikazio-teknikak.
Lixatzeak. Urragarriaren pikorra. Eskuz eginiko lixatzeak. Makinaz eginiko lixatzeak.
Akabera-teknikak erabiltzea.
Materialak, tresnak eta erremintak hautatzea.
Masillak nahastea, fabrikatzailearen jarraibideak interpretatuta.
Masilla aplikatzea, paletak erabilita.
Soberakinak ezabatzea.
Lehortze (edo ontze) denborak.
Makina bidezko lixatzeak egitea. Eskuzko lixatze bidezko akaberak egitea.
Inprimazioak nahastea, fabrikatzailearen jarraibideak interpretatuta.
Inprimazioak aplikatzea, brotxa erabilita.
5.- Osmosiak eragindako eremuen tratamendua
Osmosiaren fenomenoa. Oinarri fisiko-kimikoak. Zergatiak.
Prebentzioa krosko zaharretan.
Teknikak eragin-mailaren arabera.
Osmosi-anpoila txiki eta isolatuak: tratamendu partzialak.
Eragin larriak: tratamendu osoak.
Hezetasun-neurgailuak. Osmosi-tratamenduak egitea. Drainatzeak.
Berariazko produktuak aplikatzea. Akaberak.
6.- Gel-coatak dituen kalteak konpontzea
Gel-coata. Ezaugarriak. Gel-coataren kolorimetria. Zailtasunak
Kalteak. Urradurak. Kolpeak.
Konponketa-teknikak.
Akaberen kalitatea.
Eremu kaltetuak lehengoratzea.
Tresnak eta erremintak.
Garbitzea eta koipegabetzea. Saneatzea.
Tinduen nahasketa. Katalizatzaileen eta gehigarrien nahasketa.
Gel-coata ondoz ondoko geruzetan aplikatzea. Akaberak: gel-coata lixatzea eta leuntzea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak I.
Kodea: 3009
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
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A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problema errazak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna
eta autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi errazak proposatu ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik bildutako
zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesiak aztertu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats eman dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta frogen bidez defendatu du bere jarrera
hori.
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta gatazkak konpontzeko trebetasunak badituela
azaldu du.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Gidoi bati jarraikiz, ikerketa eta laborategiko praktika errazak egiten ditu; horretarako, hainbat
teknika aplikatzen ditu, materiala behar bezala erabili, magnitude egokiak neurtu, eta emaitzak
interpretatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko oinarrizko materialaren zerrenda egin du, izan ditzakeen aplikazioak ere jasota.
b) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
c) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitatetan adierazi.
d) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
e) Egin behar duen teknika esperimental bakoitzean, kontuan izan ditu higiene- eta segurtasunbaldintzak.
f) Lan esperimentalean segurtasunaren oinarrizko arauak onartu eta bete ditu, eta erabili dituen
tresnak eta materiala zaindu ditu.
g) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
h) Hipotesiak aztertu ditu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
i) Metodo eta prozedura esperimental erraz eta askotarikoak planifikatu ditu hipotesia
gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
j) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
k) Antolatu eta interpretatu egin ditu datu esperimentalak, hainbat baliabideren laguntzarekin.
l) Azalpen arrazoituak eman ditu, hipotesia berresteko edo gezurtatzeko asmoz.
m) Ikerketaren emaitzen berri eman du, eta txostenak egin ditu hainbat baliabide eta euskarri
analogiko eta/edo digital baliatuta.
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n) Lan zientifikoa antolatu du, ordenari eta zehaztasunari eutsita.
ñ) Informazioa hainbat formatutan bilatu, kontsultatu eta erabili du.
o) Egoki erabili du hiztegi zientifikoa.
3.- Materiak naturan izaten dituen forma guztiak aintzat hartuta, materiaren funtsezko
propietateak identifikatzen eta deskribatzen ditu, magnitude fisikoak eta oinarrizko unitateak sistema
metriko hamartarrean erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren propietateak deskribatu ditu.
b) Luzeraren, masaren eta edukieraren unitate-aldaketak egin ditu.
c) Bolumenaren eta edukieraren unitateen arteko baliokidetasuna identifikatu du.
d) Eguneroko egoeretan neurketak egin ditu, eta notazio zientifikoaren bitartez adierazi du
emaitza, Nazioarteko Sistemako unitateetan.
e) Materiaren propietate orokorrak eta propietate bereziak bereizi ditu, eta propietate berezien
bitartez substantziak identifikatu ditu.
f) Materiak izan ditzakeen agregazio-egoerak identifikatu ditu.
g) Materiaren egoera-aldaketak identifikatu eta izendatu ditu.
h) Eredu zinetiko-molekularra erabili du egoera-aldaketak azaltzeko.
i) Substantzia baten agregazio-egoerak zeintzuk diren bereizi du, fusio- eta irakite-tenperatura
jakinda.
j) Irakitearen eta lurrunketaren arteko aldeak zehaztu ditu, adibide errazen bitartez.
4.- Nahaste sinpleen osagaiak bereizteko metodo egokiena erabiltzen du, nahastearen oinarrian
dagoen prozesu fisiko edo kimikoarekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adibide errazen bitartez, sistema material homogeneoak eta heterogeneoak identifikatu ditu.
b) Substantzia puruak eta nahasteak zer diren identifikatu eta deskribatu du.
c) Substantzia puruen eta nahasteen arteko desberdintasun nagusiak zeintzuk diren adierazi du.
d) Prozesu fisikoak eta kimikoak bereizi ditu.
e) Substantzien zerrenda batetik, nahasteak, substantzia sinpleak eta konposatuak hautatu ditu.
f) Nahasteak bereizteko metodo errazak aplikatu ditu modu praktikoan.
g) Lanbideekin lotura duten materialen oinarrizko ezaugarri orokorrak deskribatu ditu, IKTak
erabilita.
h) Talde-lanaren aldeko jarrera agertu du.
5.- Ohartzen da energia dagoela prozesu naturaletan, eta bizitza errealeko fenomeno errazak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketak egiteko ahalmenarekin lotu du energiaren kontzeptua.
b) Energiaren esku-hartze agerikoa duten eguneroko bizitzako egoerak identifikatu ditu.
c) Organismoari eta bizitzari eustearekin lotutako prozesuen artetik, energiak egiteko
garrantzitsua betetzen duen prozesuak deskribatu ditu.
d) Energia magnitudetzat definitu du, eta badaki energia neurtzeko zer unitate erabiltzen diren.
e) Energiaren unitate-aldaketak aplikatu ditu.
f) Beroa eta tenperatura bereizi ditu.
g) Eguneroko fenomenoetan agerian geratzen diren energia motak identifikatu ditu.
h) Energiaren kontserbazioa azaldu du, hainbat sistematan.
i) Askotariko energia-iturriak azaldu ditu.
j) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen taldeak finkatu ditu.
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k) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen abantailak eta eragozpenak (lortzeko modua,
garraioa, erabilera) azaldu ditu, IKTak erabilita.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko energia-iturriak zeintzuk diren aztertu du, eta lanbide-profilarekin
lotura dutenak aipatu ditu.
6.- Osasuna eta gaixotasuna bereizten ditu, eta osasunarekin lotutako arrisku-egoerak
identifikatzen; horretarako, giza gorputzari buruzko jakintza baliatzen du, eta gure bizimoduaren
ohiturak gaixotasun ohikoenekin lotzen, gaixotasun horien aurkako oinarrizko defentsa-printzipioak
aipatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsonentzako osasun- eta gaixotasun-egoerak identifikatu ditu.
b) Herritarren gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso ohikoenak identifikatu eta sailkatu ditu, eta
gaixotasun horien kausak, agente eragileak, prebentzioa eta tratamenduak aipatu ditu.
c) Immunitate-sistemaren oinarrizko funtzionamendua azaldu du, eta txertatzea gaixotasunen
prebentziorako ekarpen biomedikoa dela balioetsi du.
d) Aintzat hartu du txertatze-kanpainak garrantzitsuak direla gaixotasun infekziosoen
prebentzioan.
e) Zer organo mota ematen diren deskribatu du, baita transplanteetan izaten diren arazoak ere.
f) Higiene pertsonaleko, zaintzako eta atseden hartzeko oinarrizko ohiturak egokiak direla onartu
eta justifikatu du.
g) Dagokion lanbide-ingurune hurbilenekoarekin lotutako osasunarekiko arrisku-egoerak
identifikatu ditu.
h) Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren oinarrizko funtzionamendua nolakoa den eta zer
aukerak eskaintzen dituen ikertu du Internet bidez.
7.- Jabetzen da garrantzitsua dela prebentzio-ohiturak eta bizimodu osasungarriko ohiturak
hartzea, nutrizioan inplikatuta dauden gailu eta sistemei dagokienez; oinarrizko egitura anatomikoak
dagozkien funtzioekin lotzen ditu, eta eremu pertsonaleko eta sozialeko egoera praktikoak ikertzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta gailuen oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu
ditu grafiko eta eskema analogiko eta digitaletan.
b) Nutrizio-sistemen eta -gailuen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
ohikoenak identifikatu ditu.
d) Ikasgelan, laborategian eta Interneten ikerketak egin ditu elikagaietan dauden mantenugaiei
buruz eta elikadura orekatu eta osasungarria izateak duen garrantziari buruz.
e) Bere jakintza aplikatu du, dieta pertsonalak egiteko, eta ongizatea lortzearekin eta nutrizioohitura osasungarriak hartzearekin lotutako ondorioak atera ditu.
8.- Badaki zeinen garrantzitsua den ohitura eta bizimodu osasungarriak izatea gizakien harreman
eta ugalketako prozesuei begira, eta, horretarako, giza anatomiaren eta funtzionamenduaren
oinarrizko alderdiak zeintzuk diren ikasteaz gain, egoera praktikoak aztertzen ditu, ingurune hurbilean
kokatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza ugalketa- eta nerbio-sistemaren oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu ditu grafiko eta
eskema analogiko eta digitaletan.
b) Erlazio- eta ugalketa-sistemen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
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c) Substantzia adiktiboek eta, bereziki, nerabezaroan arrisku handienekoak direnek (tabakoa,
alkohola, kanabisa...) gorputzean eragiten dituzten efektu nagusiak zeintzuk diren ikertu du
laborategian, ikasgelan eta Internet bidez; jabetu da zeintzuk diren osasun-arriskua dakarten egoerak
eta jokabideak, eta konturatu da substantzia horiek kontsumitzea arriskutsua dela.
d) Higienezko eta sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitzeko ohiturak identifikatu ditu, eta
norberaren ongizatea zein osasun kolektiboa sustatzeko ondorioak atera ditu.
e) Metodo antikontzeptiboak alderatu ditu, eta aintzat hartu du zeinen garrantzitsuak diren sexutransmisioko gaixotasunen prebentzioan.
f) Norberaren eta ingurukoen sexualitatea onartu du, eta sexu-nortasun guztiak errespetatu.
g) Lagundutako ugalketa-tekniken eta in vitro ernalketaren bitartez gizarteari eragindako onurak
argudiatu ditu.
9.- Hainbat zenbaki mota dituzten askotariko problemak ebazten ditu, eta, kalkulatzeko modu
egokiena aplikatzeaz gain, emaitza testuingurura egokitzen ote den balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili dituen zenbaki motak identifikatu ditu.
b) Kalkuluak ongi egin ditu, buruz edo algoritmo bidez, arkatzez eta kalkulagailua (fisikoa edo
informatikoa) erabilita.
c) Berretzaile natural eta osoa duten berreturak egin ditu, eta dagozkion propietateak erabili ditu.
d) Notazio zientifikoa erabili du, eta zenbaki oso handi edo oso txikiekin kalkuluak egin ditu.
e) Zenbakizko zuzenaren gainean irudikatu ditu zenbaki errealak.
f) Proportzioa adierazpen matematikotzat identifikatu du.
g) Magnitudeak alderatu ditu, eta haien proportzionaltasun mota ezarri du.
h) Hiruko erregela erabili du problemak ebazteko.
i) Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalak identifikatu ditu.
j) Interes bakuna eta konposatua aplikatu du eguneroko jardueretan.
k) Eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat problema ebatzi ditu.
l) Proportzionaltasun-problemak ebatzi ditu.
10.- Neurriei buruzko problemak ebatzi, dagozkion jakintzak baliatu eta lortutako emaitzak
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Neurketak egin ditu zuzenean.
b) Sistema metriko hamartarraren oinarrizko unitateak eta unitate eratorriak ezagutu eta erabili
c) Angeluak neurtzeari buruzko problema geometrikoak ebatzi ditu.
d) Denbora neurtzeari buruzko problemak ebatzi ditu.
e) Zeharkako metodoen bidez neurtzeko problemak ebatzi ditu.
f) Pitagorasen Teorema aplikatu du hainbat testuingurutan.
g) Irudi lauen azalera kalkulatu du, irudi horiek beste irudi sinpleago batzuetan deskonposatuta.
h) Gorputz sinpleen bolumenak kalkulatu ditu.

11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, adierazpen aljebraiko errazak erabiltzen ditu,
ebazpen-metodo egokienak aplikatu eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak.
b) Adierazpen aljebraiko errazak sinplifikatu ditu.
c) Lehen mailako ekuazio errazak ebatzi ditu.
d) Problemak ebatzi ditu hizkuntza aljebraikoaren bidez.
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e) Emaitzak problemaren testuinguruan interpretatu ditu; prozesua azaldu du, eta koherentea ote
den balioetsi.
f) Software egokia baliatu du, kalkulu aljebraikoak egin ditu eta ekuazio errazak ebatzi ditu.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: Antolaketa. Materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko material errazak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko eta txostenak aurkezteko estrategia, jarraibide eta
irizpideak.
3.- Materiaren formak:
Materia. Materiaren ezaugarri orokorrak. Masa eta bolumena.
Gorputz baten masa eta bolumena neurtzea. Masaren eta edukieraren unitateak. Luzeraunitateak. Nazioarteko Unitate Sistema.
Materiaren ezaugarri bereziak.
Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Materiaren egoera-aldaketak.
Materiaren izaera korpuskularra. Eredu zinetiko-molekularra.
4.- Substantziak bereiztea
Sistema material homogeneoak eta heterogeneoak.
Sistema bereziki interesgarriak: uretako disoluzioak.
Substantziak bereizteko oinarrizko teknikak.
Substantzia puruen eta nahasketen arteko aldea.
Substantzia puruen sailkapena. Substantzia sinpleak eta konposatuak.
Lanbide-profilari lotutako materialak.
5.- Energia prozesu naturaletan
Energiaren adierazpenak naturan.
Energia eguneroko bizitzan.
Energia, beroa eta tenperatura. Unitateak.
Energia motak.
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Energiaren transformazioa eta kontserbazioa.
Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak.
Energiaren erabilera eta kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan: lanbide-profilarekiko lotura.
6.- Osasuna eta gaixotasuna
Osasuna eta gaixotasuna. Osasunaren alorreko faktore determinatzaileak. Gaixotasun
infekziosoak eta ez-infekziosoak.
Higienea eta gaixotasunen prebentzioa. Norberaren baitan eta laneko eremuetan ohitura
osasungarriak izatea zeinen garrantzitsua den balioestea.
Sistema immunitarioa. Txertoak. Zelulak, odola eta organoak transplantatzea eta ematea.
Norberaren eta besteren gorputza onartzea, mugak muga eta aukerak aukera.
Osakidetza Euskal Osasun Sistemari buruzko oinarriko ideiak.
7.- Giza nutrizioa
Nutrizio-prozesuan inplikatutako sistema eta gailuen oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren
ikuspegi orokorra.
Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
nagusiak.
Elikagaiak eta mantenugaiak. Dieta orekatua. Elikadura-portaeraren arazoak. Nutrizioarekin
lotutako higienea, prebentzioa eta bizimodu osasungarriak.
8.- Giza erlazioa eta ugalketa
Nerbio-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Drogak eta substantzia adiktiboak. Eragiten dituzten efektu nagusiak eta arazoak. Prebentzioa eta
eragina gizarte-ingurunean.
Giza ugalketa-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Osasuna eta higiene sexuala. Metodo antikontzeptiboak. Sexu-transmisiozko gaixotasunak.
Prebentzioa.
Giza sexu-erantzuna: afektibitatea, sentsibilitatea eta komunikazioa. Sexualitatearen eta
ugalketaren arteko aldea.
9.- Eragiketak zenbakiekin
Zenbaki motak ezagutzea eta bereiztea. Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea.
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketarako ohiko algoritmoak erabiltzea.
Eragiketen eta parentesiak erabiltzeko arauen hierarkia eta propietateak, zenbaki oso, hamartar
eta zatiki errazekin eginiko kalkulu idatzietan.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko,
tresna horiek erabiltzea komeni ote den erabakita, egin beharreko kalkuluen konplexutasunaren eta
emaitzetan behar den zehaztasun-mailaren arabera.
Problemak ebaztea, zenbaki oso, hamartar eta zatikiekin eragiketak egin behar direla.
Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalen egoera errealak
identifikatzea. Proportzionaltasunarekin lotutako arazoak.
Ehunekoak. Ehunekoen problemak.
10.- Neurria
Magnitudeak neurtzea. Neurri-unitateak. Neurtzeko tresnak.
Sistema metriko hamartarra (SMH)
Angeluak neurtzea.
Denbora neurtzea.
Gutxi gorabeherako neurriak. Neurrien estimazioa.
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Errore-marjina.
Zeharkako neurketak. Pitagorasen teorema.
Figuren azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak.
11.- Hizkuntza aljebraikoa
Ahozko hizkuntzako egoerak hizkuntza aljebraikora eramatea.
Adierazpen aljebraiko errazak dituzten eragiketak.
Ezezagun bat duten lehen mailako ekuazioak ebaztea.
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen bidez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea I.
Kodea: 3011
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa interpretatzen du, baita paisaia
naturalarekin zer nolako lotura izan zuten ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen giza taldeek eta lehen gizarteek paisaia naturalean izandako eragina identifikatu du.
b) Historiaurreko giza taldeen kokapena, joan-etorriak eta ingurunerako egokitzapena azaldu ditu.
c) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa balioetsi du, baita paisaia
naturalekin zer nolako lotura izan zuten ere.
d) Antzinaroko gizarte garrantzitsuenetako zenbaiten oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteek Iberiar Penintsulan utzitako aztarna materialak
identifikatu ditu.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa osatzen duten elementuak aintzat hartu eta
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinaroko lehen zibilizazioek mendebaldeko zibilizazioari egindako ekarpen
garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
b) Lehen zibilizazio hiritarren bereizgarri garrantzitsuenak identifikatu ditu.
c) Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak balioetsi eta errespetatu ditu.
d) Geure kultura- eta natura-ondarearen aberastasuna eta aniztasuna balioetsi, errespetatu eta
gozatu du.
e) Ikasi du zer egin hura kontserbatzeko eta hobetzeko.
3.- Lehen industria-eraldaketak gertatu arteko Europako espazioa eratzeko prozesua
interpretatzen du, eta prozesu horren ezaugarri garrantzitsuenak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinako mundutik Erdi Aroko mundura igarotzeko prozesua aztertu du, baita Europako
espazioaren bilakaera ere.
b) Amerikan inperio kolonialak eratzeak kultura autoktonoetan eta europarrean izan zituen
ondorioak balioetsi ditu.
c) Aro Modernoko monarkia absolutuaren eredu politikoa eta gizarte-eredua identifikatu ditu.
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d) Aztergai dugun aldian Europako biztanlerian izandako eraldaketen oinarrizko adierazle
demografikoak aztertu ditu.
e) Arte-estilo nagusietako artelanak identifikatu ditu.
f) Tituluaren profilari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du.
4.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan baliatu ditu, ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak
eta oinarrizko hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo komunikabideetako ahozko testuen egitura aztertu du, eta haien ezaugarri
nagusiak identifikatu ditu.
b) Entzute aktiboa egin du, eta ahozko mezu baten zentzu orokorra eta eduki espezifikoak
identifikatu ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
6.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita
hautatutako testu laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egunero erabiltzen diren idatzizko testuen egitura aztertu du.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatu ditu, eta ateratako
ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Idatzizko testuak lantzeko jarraibide sistematikoak bete ditu; erabilera diskriminatzaileak
saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
g) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta testuinguruari egokitutako hiztegia erabili.
h) Testuak idazteko garaian gramatikaren eta ortografiaren arau nagusiak aplikatu ditu, testuak
zuzenak eta zehatzak izan daitezen.
i) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
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7.- Literatura-testu adierazgarriak irakurtzen ditu, eta norberaren gustua eta irakurtzeko ohitura
eraikitzeko irizpide estetikoak sortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez.
b) Literatura-lanei buruzko informazioa biltzeko tresnak baliatu ditu.
c) Literatura-lan batetik modu positiboan eta negatiboan balioetsitako alderdiei buruzko iritzi
pertsonal arrazoituak adierazi ditu.
d) Obraren edukia bere bizipenekin erlazionatu du.
e) Literatura-testuak ulertzeko estrategiak aplikatu ditu, betiere literaturaren oinarrizko arrazoiak
eta gaiak aintzat hartuta.
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta oinarrizko
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, zentzu orokorra eta ideia nagusiak identifikatu ditu, eta proposatutako
lanerako behar duen informazioa hautatu du.
b) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
c) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko oinarrizko estrategiak erabili ditu.
d) Hiztegi, esamolde eta esaldi errazak eta ohikoak erabili ditu, oinarrizko lokailuen bidez lotuta,
komunikazio-truke laburretan ongi moldatzeko moduan.
e) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu gai
ezagunei buruz, aurrez gidoia finkatu ondoren.
f) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
g) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
h) Behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako oinarrizko arauak (kortesia-legeak, erregistroa,
hitzik gabeko hizkuntza edo bestelakoak) komunikazio-trukeetan.
9.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta, gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
b) Testuaren funtsezko ideiak eta komunikazio-asmoa identifikatu ditu.
c) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur eta errazak sortu ditu, ongi egituratuta eta autonomia nahikoaz.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu gelan landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabili ditu
informazioa bilatzeko, idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta
lankidetzan jarduteko.
j) Interesa adierazi du Ingelesa ikasteko eta komunikaziorako erabiltzeko.
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k) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko, eleaniztun izatea zeinen
garrantzitsua den onartu du.
l) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Historiaurreko gizarteak eta haien natura-ingurunea
Paisaia naturalaren oinarrizko osagaiak eta faktoreak: klima, erliebea, hidrografia eta landaretza
naturala.
Historiaurreko taldeen ezaugarri orokorrak: nomadismotik sedentarismora.
Antzinaroko gizarte hiritarren oinarrizko ezaugarriak.
Grezia eta Erroma Iberiar Penintsulara iritsi eta bertan egon zirela adierazten duten adibideak.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa
Geure ondare historiko-artistikoaren eta naturalaren aberastasuna eta aniztasuna.
Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak.
Garai eta kultura desberdinetako zenbait arte-lanen oinarrizko analisiak egiteko jarraibideak.
3.- Europako espazioa eratzeko prozesua Erdi Aroan eta Aro Modernoan
Europaren bereizgarri nagusiak Erdi Arloan eta Aro Modernoan:
Erdi Aroko Europaren ezaugarri orokorrak.
Monarkia Absolutuetako Europaren ezaugarri orokorrak.
Amerika konkistatu eta kolonizatzearen alderdi garrantzitsuenak.
Biztanleria:
- Oinarrizko adierazle demografikoak.
- Zenbait erregimen demografikoren oinarrizko ezaugarriak.
- Biztanleria-grafikoak.
- Europako bilakaera demografikoaren ezaugarri garrantzitsuenak.
4.- Gizarte-zientziak interpretatzeko oinarrizko prozedurak
Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak: idatzizko eta ahozko testuen ulermena,
berariazko hiztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz behar bezala adieraztea eta abar.
Denbora eta espazioa kokatzeko tresna errazak.
5.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Ahozko komunikazioaren hizkuntzaz kanpoko elementuak.
- Hizkuntzaren ahozko erabilera informal eta formalak.
- Komunikazio-testuinguruari egokitzea.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Gaur egungo gertakariei buruzko ahozko azalpen errazak.
- Ahozko aurkezpen errazak.
- Ikus-entzunezko bitartekoak eta IKTak erabiltzea lagungarri.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Arau soziokomunikatiboak.
6.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Idatzizko testuak. Testu motak. Eguneroko bizitzari eta lanbideari dagozkien testuen ezaugarriak.
Irakurketa-estrategiak.
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Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testu-lokailu nagusiak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
Hainbat hiztegi erabiltzeko jarraibideak.
7.- Literatura-testuak irakurtzea
Literatura-pasarteak irakurtzeko jarraibideak.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura-generoen oinarrizko ezaugarriak estiloari eta gaiari dagokienez:
Narratiba.
Poesia.
Antzerkia.
8.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea.
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Atzerriko hizkuntzan ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa.
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak, bestelakoak.
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu laburrak ulertzea, hainbat euskarritan.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategien erabilera gidatua: aurrea hartzea, egiaztapena,
laguntza bisuala, bestelakoak.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesu gidatua: plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea eta
berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzeko prozesu gidatua, hainbat euskarritan.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
9.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea: aurrerapena,
egiaztapena, dedukzioa, zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, atzerriko
hizkuntzan idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
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- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen oinarrizko hizkuntzaelementuen erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta gidatua egitea: maiz agertzen den lexikoa,
egitura eta esamolde arruntak...
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero gehiago erabiltzea informazioa bilatzeko,
idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak II.
Kodeak: 3019
Kurtsoa: 2
Iraupena: 144 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problemak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna eta
autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesi guztiak aztertu ditu, eta azalpen arrazoituak eman ditu hipotesiak berresteko edo
gezurtatzeko asmoz.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats egin dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta argudio eta frogen bidez defendatu du
jarrera hori .
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta erakutsi du badituela gatazkak konpontzeko
trebetasunak.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Ikerketak eta laborategiko praktikak egiten ditu; horretarako, metodologia zientifikoa aplikatu,
materiala behar bezala erabili, gauzatzeko modua balioetsi eta emaitzak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
b) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitateetan adierazi.
c) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
d) Lan esperimentalean segurtasunaren eta higienearen oinarrizko arauak onartu eta bete ditu,
eta erabili dituen tresnak eta materiala zaindu ditu.
e) Prozedura esperimental errazak planifikatu ditu hipotesia gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
f) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
g) Datu esperimentalak antolatu eta interpretatu egin ditu, hainbat baliabideren laguntzarekin.
h) Entseguen txostenak egin ditu, eta zer prozedura jarraitu duen, zer emaitza lortu duen eta
azkenean zer ondorio atera dituen adierazi du txosten horietan.
i) Hiztegi zientifikoa egoki erabili du laborategiko txostenetan.
3.- Prozesu biologikoetan eta industrian gertatzen diren erreakzio kimikoak zeintzuk diren
bereizten du; eguneroko bizitzan duten garrantzia argudiatzen du, eta gertatzen diren aldaketak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizi ditu, eguneroko bizitzako ekintzetan, substantzia berriak
sortu ote diren arabera.
b) Erreakzio kimiko errazetan erreaktiboak eta produktuak identifikatu ditu.
c) Eguneroko bizitzako, naturako eta industriako erreakzio kimiko garrantzitsuenak identifikatu
ditu.
d) Endotermiko eta exotermikoetan sailkatu ditu erreakzio kimikoak.
e) Hainbat erreakzio kimiko tipo bereizi ditu, hala nola errekuntza, oxidazioa, deskonposizioa,
neutralizazioa eta sintesia.
f) Erreakzio kimiko errazen osagaiak eta prozesua identifikatu ditu laborategian saiakuntzak
eginda.
g) Txostenak egin ditu formatu digitalean, lanbide-profilarekin lotura duten industriei buruz, eta
industria horietan gertatzen diren prozesuak deskribatu ditu sinpleki.
4.- Elkarrekin lotzen ditu ohiko egoeretan sortzen diren indarrak eta indar horiek eragiten dituzten
efektuak, aintzat hartuta objektuen mugimenduan edo pausagunean lagungarri ote diren eta zer
magnitudek parte hartzen duten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eguneroko mugimenduak bereizi ditu, ibilbidearen eta bizkortasunaren arabera.
b) Egindako distantzia, abiadura eta denbora elkarren artean lotu ditu, eta magnitude horiek
Nazioarteko Sistemaren unitateetan adierazi ditu.
c) Mugimendu zuzen uniformea zehazten duten parametroak adierazpen grafikoen eta ekuazio
matematikoen bitartez lotu ditu.
d) Abiaduren kalkulu errazak egin ditu mugimendu uniformeetan.
e) Eguneroko bizitzako egoeretan esku hartzen duten indarrak identifikatu ditu, eta eragiten
dituzten efektuekin lotu ditu.
f) Egoera zehatzetan, indar baten eta indar horrek gorputz baten mugimendu-egoeraren
deformazioan edo aldaketan izaten duen efektuaren arteko lotura ezarri du.
g) Makina sinpleen baliagarritasuna onartu du; haien funtzionamendua interpretatu du, eta makina
horien efektuei dagozkien kalkulu errazak egin ditu.
h) Eguneroko bizitzako egoeretan marruskadura-indarren efektuak zeintzuk diren aztertu du.
i) Gorputzen pisua interpretatu du, eta badaki pisu horren erantzule grabitate-indarra dela.
j) Newton-en legeak eguneroko bizimoduko egoeretan aplikatu ditu.
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5.- Energia elektrikoaren ekoizpenari, garraioari eta erabilerari dagozkion oinarrizko alderdiak
identifikatzen ditu, baita haren kontsumoan esku hartzen duten faktoreak ere; horretarako, gertatzen
diren aldaketak eta magnitude nahiz balio bereizgarriak deskribatzen ditu, eta elektrizitateak
zientziaren eta teknologiaren garapenean eta jendearen bizi-baldintzetan duen eragina balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren izaera elektrikoa azaldu du fenomeno elektrostatikoak agerian jartzen dituzten
eguneroko egoeretan.
b) Azaldu du eroale baten bitartez mugimenduan dauden kargak direla korronte elektrikoa, eta
magnitude garrantzitsuenen esanahia interpretatu du.
c) Zirkuitu elektriko sinpleak eta haien elementuak identifikatu eta irudikatu ditu, eta haien
oinarrizko funtzioak deskribatu.
d) Eguneroko bizimoduan elektrizitatea kontsumitzean aintzat hartu beharreko oinarrizko
magnitude fisikoak identifikatu eta maneiatu ditu.
e) Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena aztertu ditu, eta haiek hobetzeko ildoak
ezarri ditu.
f) Energia elektrikoa sortzen denetik erabiltzailearengana iristen den arteko etapen oinarrizko
deskribapena egin du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektrikoei buruzko informazioa bildu du, eta mota
bakoitzaren alde onak eta alde txarrak aztertu ditu.
h) Energia nuklearra erabiltzearen alderdi positiboak eta negatiboak aztertu ditu. Isuri eta
hondakin nuklearrak.
i) Elektrizitateak zientziaren eta teknologiaren garapenari eta bizi-baldintzak hobetzeari zer
ekarpen egiten dizkien onartu du, baita zer arrisku dituen ere.
6.- Kutsatzaile atmosferiko garrantzitsuenak kategorizatzen ditu, eta haien jatorriak identifikatzen
ditu; halaber, eragiten dituzten efektuekin lotzen ditu, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Atmosferak izaki bizidunak babesteko betetzen duen eginkizuna justifikatzen duten arrazoiak
identifikatu ditu, eta argudio errazekin justifikatu ditu.
b) Kutsadura atmosferikoaren fenomenoak zeintzuk diren aztertu du, baita zein diren fenomeno
horien eragile garrantzitsuenak ere.
c) Euri azidoaren fenomenoari buruz ikertu du, fenomenoaren berehalako eta etorkizuneko
ondorioak zeintzuk diren ere ikasi du, nola saihets daitekeen kontuan izanik.
d) Berotegi-efektua bizia garatzeko zein garrantzitsua den deskribatu du, eta berotze globalaren
arazoa, arazoa zer arrazoik eragiten duten eta arazoa gutxitzeko neurriak azaldu ditu.
e) Ozono-geruzaren garrantzia deskribatu du, eta era errazean azaldu ditu arian-arian geruza hori
suntsitzearen ondoriozko arazoak.
7.- Uraren kutsatzaileak identifikatzen ditu, kutsatzaile horiek ingurumenean duten efektua
bakoitzaren arazketa-tratamenduarekin lotzen du, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planetan bizia izateko eta bizirauteko urak betetzen duen eginkizuna onartu eta balioetsi du.
b) Lurrean, oro har, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, baliabide hidrikoak nola banatzen
diren azaltzen duten diagramak eta eskemak interpretatu ditu, baita baliabide horiek biziarengan eta
gizakiongan duten eragina azaldu ere.
c) Ur geza modu jasangarrian kudeatzeak zer esan nahi duen azaldu du, eta kudeaketa horretan
lagunduko duten neurriak zerrendatu ditu.
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d) Akuiferoak kutsatzeak izaki bizidunen populazioengan duen efektu kaltegarria identifikatu du.
e) Laborategian, hainbat jatorritako ur-laginen kutsatzaile posibleak identifikatu ditu.
f) Uraren kutsadurak eta ura arduragabe erabiltzaileak eragiten dituzten efektuak aztertu ditu.
8.- Lurreko gainazalaren erliebeak eta paisaiak eratzeko eta aldatzeko prozesuak sailkatzen ditu,
eta eragile geologikoen eta gizakion ekintzarekin lotzen ditu, prozesu horiek baldintzatzen dituen
aldetik; halaber, baliabide geologikoak eta lurzorua zaintzeko lagungarri diren neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erliebearen modelaketa baldintzatzen duten faktoreak (klima, arroka-materialen ezaugarriak...)
modelaketaren ondorio diren paisaia motekin lotu ditu.
b) Meteorizazioko, higadurako, garraioko eta sedimentazioko prozesuak bereizi ditu.
c) Kanpoko eragile geologiko garrantzitsuenak bereizi ditu, eta erliebea eratzeko prozesuekin zer
nolako lotura duten adierazi du.
d) Elkarrekin lotu ditu eragile geologiko nagusien ekintza eta paisaian eragiten dituzten zenbait
forma.
e) Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan eta
aldaketan zer garrantzi duten aztertu du.
f) Lurzorua kutsatzen duten faktore eta arrazoi nagusiak identifikatu ditu, eta lurzoruaren
kontserbazioa eta baliabide geologikoak egoki kudeatzea garrantzitsuak direla onartu du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko eta ingurune hurbileneko paisaia bereizgarriei buruzko ikerketa
egin du, eta paisaia horren modelatzea baldintzatu duten giza faktoreetako zenbait identifikatu ditu.
9.- Ingurumen-orekari laguntzen dio; horretarako, ingurumen-arazo nagusien arrazoiei eta
ondorioei buruzko argudioak ematen ditu, betiere garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, eta
ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko ekintzak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ingurumen-arazo garrantzitsuenak sailkatu ditu, dela oro har, dela Euskal Autonomia
Erkidegoan: baliabideak ahitzea eta gehiegi ustiatzea, kutsadura areagotzea, biodibertsitatea galtzea,
klima aldatzea, desertifikazioa, hondakinak, eta beste.
b) Ingurumen-arazo nagusiak arazo horiek eragiten dituzten arrazoiekin lotu ditu, eta arazoen
ondorioak ere zehaztu ditu.
c) Baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatu behar direla argudiatu du.
d) Birziklatzearen eta baliabide materialak berrerabiltzailearen alde onak eta alde txarrak aztertu
ditu.
e) Energia-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea ingurumenarentzat zein garrantzitsua den
azaldu du.
f) Bere aztarna ekologikoa kalkulatu du, eta adierazi du baliabide naturalen kontsumoa
desorekatua eta gehiegizkoa dela.
g) Ingurumenaren narriadura geldiarazteko konpromiso eta ekintza pertsonalen zerrenda egin du.
h) Ikastetxean ingurumena hobetzeko jardueretan parte hartu du.
i) Euskal Autonomia Erkidegoan garapen jasangarriarekin lotuta egiten diren ingurumenestrategietako zenbait identifikatu ditu.
10.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, ekuazioak eta ekuazio-sistemak ebazteko
metodoak aplikatzen ditu, eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adierazpen aljebraiko errazak egin eta sinplifikatu ditu.
b) Zenbakizko balioak atera ditu adierazpen aljebraiko batetik.
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c) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak, eta ezezagunak
identifikatu ditu.
d) Lehen eta bigarren mailako ekuazio errazak ebatzi ditu, modu aljebraikoan eta grafikoki.
e) Problema bat ebazteko ekuazio egokiak proposatu ditu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak eta beste jakintza-arlo batzuetakoak ebatzi ditu, ekuazioen
eta sistemen bitartez.
g) Balioetsi du hizkuntza aljebraikoa bizitza errealaren egoerak irudikatzeko zehatza, sinplea eta
erabilgarria dela.
11.- Testuinguru errealetan agertzen diren irudi geometrikoak zuzenean eta zeharka neurtzen
ditu, eta horretarako behar dituen tresna, formula eta teknikak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi eta gorputz geometrikoen angeluak, luzerak, azalerak eta bolumenak neurtzeko tresna
egokiak erabili ditu.
b) Hainbat estrategia erabili ditu (antzekotasunak eta irudi sinpleagoetan deskonposatzea,
besteak beste), mundu fisikoan zeharkako neurriak zenbatesteko eta kalkulatzeko.
c) Perimetroak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak erabili ditu, eta unitate egokiak
esleitu dizkie.
d) Antzeko irudiak identifikatu ditu, eta proportzionaltasun-harremanak ezarri ditu.
e) Thalesen teorema aplikatu, eta triangeluen antzekotasuna erabili du, problema geometrikoak
ebazteko.
f) Taldean lan egin du neurriak lortzeko.
g) IKTak erabili ditu, hainbat irudi eta gorputz irudikatzeko.
12.- Taula, grafiko, adierazpen aljebraiko edo enuntziatu baten bidez emandako erlazio funtzional
sinpleak interpretatzen ditu; balioak lortzen ditu haietatik, eta aztertutako fenomenoari buruzko
ondorioak ateratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

du.

a) Egoera bakoitzean esku hartzen duten aldagaiak identifikatu ditu.
b) Aldagaien arteko mendekotasuna aztertu du, eta harreman posibleak bilatu.
c) Aztergai diren grafiko eta taulen irakurketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin du.
d) Magnitudeen arteko mendekotasun linealeko eta koadratikoko harremanak identifikatu ditu.
e) Funtzio linealak grafikoki irudikatu ditu.
f) Funtzio koadratikoak grafikoki irudikatu ditu.
g) Funtzio esponentziala grafikoki irudikatu du.
h) Benetako egoerekin lotutako funtzio motak irudikatzen dituzten grafikoetatik informazioa atera
i) Baliabide teknologikoak erabili ditu grafikoak irudikatzeko.

13.- Estatistika-populazio baten inguruko datu eta grafikoak jaso, antolatu eta irudikatzen ditu,
metodo eta tresna teknologiko egokiak erabilita eta alderdi nabarmenenak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Populazio baten estatistika-datuak jaso, antolatu eta irudikatu ditu estatistika-tauletan.
b) Maiztasun absolutuak eta erlatiboak kalkulatu ditu.
c) Aztertutako egoerari gehien egokitzen zaizkion estatistika-grafikoak egin ditu.
d) Datu-banaketa baten batez bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu eta behar bezala
interpretatu ditu.
e) Kalkulagailua edo software egokia erabili du, parametroak kalkulatzeko eta estatistika-grafikoak
sortzeko.
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f) Aztertutako datu eta grafikoetan oinarrituta zentzuzko ondorioak atera ditu, eta informazio
garrantzitsua komunikatzeko txostenak egin.
14.- Gertaera baten probabilitate-balioari buruzko iragarpenak egiten ditu, aurretik enpirikoki
lortutako informazioan edo kasu sinpleen azterketan oinarrituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hiztegi egokia erabili du probabilitatearekin lotutako egoerak deskribatzeko.
b) Ausazko gertakari baten kasu posibleen kontaketa egin du, taula edo zuhaitz-diagrama errazak
erabilita.
c) Gertakari jakin bat gertatzeko maiztasun erlatiboaren kontzeptua erabili du, eta ehuneko
moduan adierazi.
d) Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak bereizi ditu.
e) Laplaceren araua aplikatu du, eta gertakari baten probabilitatea zehaztu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak ebatzi ditu probabilitate-kalkulu errazak eginez.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: antolaketa, materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko materialak eta oinarrizko tresnak erabiltzeko prozedurak eta jarraibideak.
Mikroskopio optikoa eta digitala eta lupa binokularra erabiltzeko jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Oinarrizko magnitudeak neurtzea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Laborategian laneko txostenak egiteko arauak.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko.
3.- Eguneroko erreakzio kimikoak
Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak.
Erreakzio kimikoa. Erreakzio kimikoaren interpretazio makroskopikoa, substantzia bat beste
zenbait substantzia bihurtzeko prozesu den aldetik.
Energia-trukea erreakzio kimikoetan.
Erreakzio kimikoak eguneroko bizitzako eremuetan.
Oinarrizko erreakzio kimikoak.
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4.- Indarra eta mugimendua
Mugimendua: erreferentzia-sistemak, ibilbidea, posizioa, egindako bidea.
Mugimenduak sailkatzea beren ibilbidearen arabera.
Abiadura. Unitateak.
Mugimendu zuzen uniformea: ezaugarriak. Interpretazio grafikoa.
Indarraren kontzeptua. Indarra, interakzio baten emaitza.
Indarren efektuak: deformazioa eta mugimendu-egoeraren aldaketa.
Grabitazioa. Gorputzen pisua.
Ohiko egoeretan solido bati aplikatutako indarrak irudikatzea. Ondoriozkoa edo erresultantea.
Lana eta energia. Makina sinpleak.
5.- Energia elektrikoa: oinarrizko zirkuituetako osagaien identifikazioa.
Materia eta elektrizitatea. Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak.
Korronte elektrikoa.
Elektrizitatea, garapen teknologikoa eta bizi-baldintzak.
Elektrizitatearen kontsumoan erabiltzen diren oinarrizko magnitudeak: energia eta potentzia.
Aplikazioak eguneroko bizitzan.
Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena.
Energia elektrikoa ekoizteko sistemak.
Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa. Etapak.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektriko nagusiak.
Zirkuitu elektrikoetako elementuak
Zirkuitu elektrikoetako oinarrizko osagaiak. Oinarrizko magnitude elektrikoak.
6.- Atmosferaren kutsadura
Kutsadura. Kutsatzaile nagusien kategorizazioa.
Kutsadura atmosferikoa; arrazoiak eta ondorioak.
Atmosferarekin lotutako ingurumen-arazo nagusiak.
Euri azidoa.
Berotze globala: berotegi-efektua areagotzea
Ozono-geruza suntsitzea.
7.- Uraren kutsadura
Ura: planetan bizia izateko funtsezko faktorea.
Uraren kutsadura:
Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak.
Hondakin-uren arazketa.
Ura eta osasuna.
Ura modu jasangarrian kudeatzea, baliabide den aldetik.
8.- Lurzoruaren kutsadura eta paisaia aldatzea
Lurreko paisaia eta erliebea baldintzatzen duten faktoreak.
Kanpoko eragile eta prozesu geologikoak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa.
Eragile geologikoek erliebean eta paisaian egindako ekintzaren emaitzak.
Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan duten
garrantzia.
Lurzoruaren kontserbazioa. Kutsatzaile nagusiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia bereizgarri motak.
9.- Ingurumen-oreka eta garapen jasangarria
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Ingurumenaren orekan eta kontserbazioan eragina duten faktoreak.
Giza jarduera eta ingurumena: inpaktu nagusiak.
Baliabide materialak eta energia-baliabideak gehiegi ustiatzearen ondorioak.
Hondakinak eta haien kudeaketa. Birziklatzea.
Kontsumoa eta garapen jasangarria: aztarna ekologikoa.
Garapen jasangarriaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
Onartzea ingurumena zaindu egin behar dela eta ingurumena errespetatzen duten
elkartasunezko jokabideak izan behar direla.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arazo nagusiak eta kudeaketa jasangarriaren neurriak.
10.- Ekuazioak eta sistemak ebaztea eguneroko egoeretan
Adierazpen aljebraikoak. Adierazpen aljebraikoen eraldaketa
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Lehen eta bigarren mailako ekuazioen ebazpen aljebraikoa eta grafikoa.
Ekuazio-sistema linealak.
Ekuazio-sistema lineal eta errazak ebaztea. Ebazteko metodoak.
Problemak ebaztea lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez.
11.- Irudi eta gorputz geometrikoak neurtzea
Elementu geometrikoak: puntuak, zuzenak eta planoak
Poligonoak eta poliedroak: elementuak deskribatzea eta sailkapena egitea.
Triangeluen azterketa. Triangeluen sailkapena.
Antzekotasuna. Triangeluen antzekotasuna. Thalesen teorema.
Zirkunferentzia eta zirkulua: zirkuluaren luzera eta azalera kalkulatzea.
Hainbat gorputz eta irudi aztertzea espazioan: prismak, piramideak, zilindroa, konoa eta esfera.
Hainbat gorputz eta irudiren bolumena aztertzea espazioan.
12.- Funtzio eta grafikoen hizkuntza
Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko erraz baten bitartez deskribatutako fenomenoa
interpretatzea.
Funtzio linealak. Funtzio koadratikoak.
Beste funtzio batzuen azterketa: esponentziala
Grafikoak egin eta interpretatzea software egokia erabilita (kalkulagailu grafikoak edo
ordenagailua).
13.- Estatistikako elementuak
Estatistika deskribatzailearen oinarrizko elementuak: Populazioa, lagina. Aldagai kualitatiboak,
kuantitatiboak.
Taula eta grafiko estatistikoak.
Zentralizazioaren eta sakabanaketaren neurketak
Kalkulu-orria: datuak antolatzeko, kalkuluak egiteko, grafiko estatistiko egokienak sortzeko eta
egoera berrien simulazioak egiteko tresna.
14.- Probabilitatea kalkulatzea
Ausazko fenomenoak. Ausazko gertakariak. Gertakari baten maiztasuna. Maiztasun erlatiboa.
Probabilitatearen kontzeptua.
Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak.
Lagin-espazioa esperimentu errazetan.
Taula eta zuhaitz-diagrama errazak.
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Probabilitateak kalkulatzea Laplaceren arauaren bitartez –esperimentu errazetan– edo
simulazioen bitartez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea II.
Kodea: 3012
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 168 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Badaki zeintzuk diren gaur egungo gizarteen funtsezko ezaugarriak, eta haien antolamendu
sozial, politiko eta ekonomikoaren oinarrizko ezaugarriak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo gizarte-antolamenduaren ezaugarriak ordenatu ditu.
b) Europako espazioa bateratzeko prozesua balioetsi du, bilakaera aztertuta.
c) Egungo harreman ekonomikoen eredu globalizatuaren berri badu.
d) Tituluari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du, eta gertatutako
eraldaketak deskribatu ditu.
e) Informazioa biltzeko tresna errazak landu ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
baliatuta.
f) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
g) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
h) Gaur egungo arte-adierazpenen funtsezko bereizgarriak identifikatu ditu.
2.- Sistema demokratikoaren oinarrizko printzipioak interpretatzen eta balioesten ditu, eta
erakundeak eta funtzionamendua aztertzen ditu. Jabetzen da garrantzitsuak dela bitartekotza eta
gatazkak konpontzea, eredu demokratikoa hedatzeko bidean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jabetu egin da Espainiako eredu demokratikoaren funtsezko bereizgarriez, eta herrialdearen
garapenaren testuinguru historikoa balioetsi du.
b) Ingurune hurbileko harreman pertsonal eta sozialetan diskriminazio ezaren printzipioak duen
inplikazioa balioetsi du.
c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioak onartu ditu, gaur egungo
munduan zer nolako egoera dagoen ikusi du, eta pertsonen eguneroko bizitzan zer nolako eragina
duten balioetsi du.
d) Nazioarteko erakunde garrantzitsuenen funtzionamendu-arauak, erakundeak eta printzipio
gidariak aztertu ditu.
e) Lankidetzako eta iritziak erkatzeko jardueretan erabiltzeko moduko informazioa landu du.
3.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan erabili ditu ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
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4.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboaren teknikak aplikatu ditu hainbat iturritatik jasotako ahozko testuak aztertzean.
b) Jabetu da zein den ahozko interakzioaren komunikatzeko asmoa eta egitura, eta erantzun
posibleak balioetsi ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta testuen ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu,
baita gero eta konplexutasun handiagoko testuak osatzeko estrategiak ere, gero eta autonomia
handiagoz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu moten ezaugarri nagusiak balioetsi eta aztertu ditu, egin nahi duen lanerako mota
egokiena zein den hautatzeko.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak modu sistematikoan aplikatu
ditu, eta ateratako ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Erabilera akademikoko eta profesionaleko idatzizko testuen egitura aztertu du, eta hizkuntzaren
erabilerak eta mailak bereizi ditu.
g) Idatzizko testuak prestatzeko garaian jarraibide sistematizatuak erabili ditu, idatzizko
komunikazioa hobetzeko; erabilera diskriminatzaileak saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
h) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta hiztegi egokia erabili du hizkuntza-arauak eta xede-erabilerak aintzat hartuta.
i) Testuak idaztean gramatikaren eta ortografiaren arau garrantzitsuenak aplikatu ditu, hartara,
azken testua argia, zehatza eta egokia izan dadin formatuari eta komunikazio-testuinguruari
dagokienez.
j) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
6.- Literatura-testu adierazgarriak interpretatzen ditu; egilearen asmoa zein den konturatzen da,
eta testu horiek beren testuinguru historiko, soziokultural eta literarioarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez, eta dagokion testuinguruan kokatu du.
b) Literatura-lanetan hautemandako alderdiei buruzko iritzi pertsonal arrazoituak eman ditu.
c) Literatura-testuak aztertzeko estrategiak aplikatu ditu, eta gaiez eta zioez ohartu da.
d) Literatura-arloko autore, obra edo aldi bati buruzko informazioa bildu du monografia labur
batean.
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7.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategiak eta oinarrizko hizkuntzaarauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, eta igorlearen asmoa eta gaia zeintzuk diren ondorioztatu du.
b) Testuaren ideia orokorra ulertu du, eta bere hitzekin adierazi du.
c) Irudiaren laguntzarekin, ideia garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
d) Entzutearen helbururako garrantzitsuak diren informazio espezifikoak atera ditu.
e) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
f) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko estrategiak erabili ditu.
g) Eremu akademikoarekin, pertsonalarekin eta lanbide-eremuarekin lotutako gaiei buruzko
lexiko, esamolde eta esaldi errazak erabili ditu.
h) Oinarrizko lokailuak erabili ditu ahozko testu laburrak sortzean.
i) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu lanbideeremuko gai ezagunei buruz.
j) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
k) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
l) Komunikazio-trukeetan, behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako arauak (kortesialegeak, erregistroa, hitzik gabeko hizkuntza, bestelakoak).
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testuaren oinarrizko komunikazio-asmoa identifikatu du.
b) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
c) Informazio espezifikoa eta garrantzitsua lokalizatu eta hautatu du.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak sortu ditu.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu eremu pertsonalarekin, akademikoarekin eta lanbide-eremuarekin loturik gelan
landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
j) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
k) Ingelesa komunikatzeko erabili nahi duela eta ikasi nahi duela adierazi du.
l) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko eleaniztun izateak duen
garrantzia onartu du.
m) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Gizarte garaikideak
Gizarte demokratikoak.
Sistema demokratikoen eraketa.
Nazioarteko harremanak.
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Egungo mundu globalizatua.
Lankidetza-politikak.
Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako egungo harreman-esparruan.
Europaren eraketa.
Europar Batasuna, oinarrizko erakundeak eta funtzionamendua.
Egitura ekonomikoa:
- Globalizazio ekonomikoa eta garapen jasangarria. Elkarrekiko mendetasuna eta globalizazioa.
- Industriaren deslokalizazioa eta merkataritza-modu berriak.
- Bertako ekoizpen-sektorearen bilakaera.
Arte garaikidearen oinarrizko ezaugarriak.
2.- Sistema demokratikoa eta sistema horren erakundeak
Demokrazia, zuzenbidezko estatu.
Oinarrizko eskubideak, arauen zutabe.
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean.
Giza Eskubideak eguneroko bizimoduan.
Eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzea.
Espainiako eredu demokratikoa. 1978ko Konstituzioa. Autonomien Estatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde politikoak eta lurralde-antolaketa.
Gatazkak ebaztea:
- Bide ez-demokratikoak eta indarkeriazkoak.
- Indarkeriarik gabeko bideak eta bide demokratikoak.
3.- Gizarte Zientzietako informazioaren tratamendua eta lanketa
informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.
Aurkezpenak eta argitalpenak IKTak erabiliz.
Lankidetza-lanerako estrategiak.
Funtzionamendu-arauak eta jarrerak iritziak alderatzean.
4.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Ahozko testuak.
Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ideia eta argumentuak azaltzea: edukiak antolatu eta planifikatzea.
Ikus-entzunezko bitartekoak erabiltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
Entzuleen interesa hobetzeko estrategiak.
Arau soziokomunikatiboak.
5.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Idatzizko testuak: txostenak, saiakerak, bestelakoak.
Testu akademikoak irakurtzeko estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testuinguruarekin lotutako alderdiak: erregistroa, deixia, estilo zuzena eta zeharkakoa.
- Diskurtsoarekin lotutako alderdiak: lokailuak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
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6.- Literatura-testuak irakurtzea
Testu ez-literarioak interpretatzea.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura eta generoak.
XX. mendeko euskarazko eta gaztelaniazko literatura-lanetako pasarteak eta testuak irakurtzea.
7.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Ingelesez ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak...
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu erraz, labur edo ertainak ulertzea, hainbat euskarritan
emanak, eremu pertsonalean, akademikoan eta lanbide-eremuan ohikoak diren eta maiz gertatzen
diren komunikazio-egoerei dagokienez.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategia erabiltzea: aurrea hartzea, egiaztapena, laguntza
bisuala, aldez aurretiko ezagutzak…
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesua, finkatutako jarraibideei jarraikiz: plangintza eta informazioa
bilatzea, testua sortzea eta berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzea, hainbat euskarritan emanak, eremu pertsonaleko eta
lanbide-eremuko gaiei dagokienez.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
8.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: aurrerapena, egiaztapena, dedukzioa,
zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, ingelesez
idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen hizkuntza-elementuen
erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta egitea: lanbide-arloari dagokion lexiko espezifikoa, baita
eremu akademiko eta pertsonalarekin lotura duena ere, egitura eta esamolde arruntak.
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.

2016/3546 (1178/904)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak I.
Kodea: 3009
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problema errazak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna
eta autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi errazak proposatu ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik bildutako
zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesiak aztertu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats eman dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta frogen bidez defendatu du bere jarrera
hori.
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta gatazkak konpontzeko trebetasunak badituela
azaldu du.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Gidoi bati jarraikiz, ikerketa eta laborategiko praktika errazak egiten ditu; horretarako, hainbat
teknika aplikatzen ditu, materiala behar bezala erabili, magnitude egokiak neurtu, eta emaitzak
interpretatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko oinarrizko materialaren zerrenda egin du, izan ditzakeen aplikazioak ere jasota.
b) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
c) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitatetan adierazi.
d) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
e) Egin behar duen teknika esperimental bakoitzean, kontuan izan ditu higiene- eta segurtasunbaldintzak.
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f) Lan esperimentalean segurtasunaren oinarrizko arauak onartu eta bete ditu, eta erabili dituen
tresnak eta materiala zaindu ditu.
g) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
h) Hipotesiak aztertu ditu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
i) Metodo eta prozedura esperimental erraz eta askotarikoak planifikatu ditu hipotesia
gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
j) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
k) Antolatu eta interpretatu egin ditu datu esperimentalak, hainbat baliabideren laguntzarekin.
l) Azalpen arrazoituak eman ditu, hipotesia berresteko edo gezurtatzeko asmoz.
m) Ikerketaren emaitzen berri eman du, eta txostenak egin ditu hainbat baliabide eta euskarri
analogiko eta/edo digital baliatuta.
n) Lan zientifikoa antolatu du, ordenari eta zehaztasunari eutsita.
ñ) Informazioa hainbat formatutan bilatu, kontsultatu eta erabili du.
o) Egoki erabili du hiztegi zientifikoa.
3.- Materiak naturan izaten dituen forma guztiak aintzat hartuta, materiaren funtsezko
propietateak identifikatzen eta deskribatzen ditu, magnitude fisikoak eta oinarrizko unitateak sistema
metriko hamartarrean erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren propietateak deskribatu ditu.
b) Luzeraren, masaren eta edukieraren unitate-aldaketak egin ditu.
c) Bolumenaren eta edukieraren unitateen arteko baliokidetasuna identifikatu du.
d) Eguneroko egoeretan neurketak egin ditu, eta notazio zientifikoaren bitartez adierazi du
emaitza, Nazioarteko Sistemako unitateetan.
e) Materiaren propietate orokorrak eta propietate bereziak bereizi ditu, eta propietate berezien
bitartez substantziak identifikatu ditu.
f) Materiak izan ditzakeen agregazio-egoerak identifikatu ditu.
g) Materiaren egoera-aldaketak identifikatu eta izendatu ditu.
h) Eredu zinetiko-molekularra erabili du egoera-aldaketak azaltzeko.
i) Substantzia baten agregazio-egoerak zeintzuk diren bereizi du, fusio- eta irakite-tenperatura
jakinda.
j) Irakitearen eta lurrunketaren arteko aldeak zehaztu ditu, adibide errazen bitartez.
4.- Nahaste sinpleen osagaiak bereizteko metodo egokiena erabiltzen du, nahastearen oinarrian
dagoen prozesu fisiko edo kimikoarekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adibide errazen bitartez, sistema material homogeneoak eta heterogeneoak identifikatu ditu.
b) Substantzia puruak eta nahasteak zer diren identifikatu eta deskribatu du.
c) Substantzia puruen eta nahasteen arteko desberdintasun nagusiak zeintzuk diren adierazi du.
d) Prozesu fisikoak eta kimikoak bereizi ditu.
e) Substantzien zerrenda batetik, nahasteak, substantzia sinpleak eta konposatuak hautatu ditu.
f) Nahasteak bereizteko metodo errazak aplikatu ditu modu praktikoan.
g) Lanbideekin lotura duten materialen oinarrizko ezaugarri orokorrak deskribatu ditu, IKTak
erabilita.
h) Talde-lanaren aldeko jarrera agertu du.
5.- Ohartzen da energia dagoela prozesu naturaletan, eta bizitza errealeko fenomeno errazak
deskribatzen ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketak egiteko ahalmenarekin lotu du energiaren kontzeptua.
b) Energiaren esku-hartze agerikoa duten eguneroko bizitzako egoerak identifikatu ditu.
c) Organismoari eta bizitzari eustearekin lotutako prozesuen artetik, energiak egiteko
garrantzitsua betetzen duen prozesuak deskribatu ditu.
d) Energia magnitudetzat definitu du, eta badaki energia neurtzeko zer unitate erabiltzen diren.
e) Energiaren unitate-aldaketak aplikatu ditu.
f) Beroa eta tenperatura bereizi ditu.
g) Eguneroko fenomenoetan agerian geratzen diren energia motak identifikatu ditu.
h) Energiaren kontserbazioa azaldu du, hainbat sistematan.
i) Askotariko energia-iturriak azaldu ditu.
j) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen taldeak finkatu ditu.
k) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen abantailak eta eragozpenak (lortzeko modua,
garraioa, erabilera) azaldu ditu, IKTak erabilita.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko energia-iturriak zeintzuk diren aztertu du, eta lanbide-profilarekin
lotura dutenak aipatu ditu.
6.- Osasuna eta gaixotasuna bereizten ditu, eta osasunarekin lotutako arrisku-egoerak
identifikatzen; horretarako, giza gorputzari buruzko jakintza baliatzen du, eta gure bizimoduaren
ohiturak gaixotasun ohikoenekin lotzen, gaixotasun horien aurkako oinarrizko defentsa-printzipioak
aipatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsonentzako osasun- eta gaixotasun-egoerak identifikatu ditu.
b) Herritarren gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso ohikoenak identifikatu eta sailkatu ditu, eta
gaixotasun horien kausak, agente eragileak, prebentzioa eta tratamenduak aipatu ditu.
c) Immunitate-sistemaren oinarrizko funtzionamendua azaldu du, eta txertatzea gaixotasunen
prebentziorako ekarpen biomedikoa dela balioetsi du.
d) Aintzat hartu du txertatze-kanpainak garrantzitsuak direla gaixotasun infekziosoen
prebentzioan.
e) Zer organo mota ematen diren deskribatu du, baita transplanteetan izaten diren arazoak ere.
f) Higiene pertsonaleko, zaintzako eta atseden hartzeko oinarrizko ohiturak egokiak direla onartu
eta justifikatu du.
g) Dagokion lanbide-ingurune hurbilenekoarekin lotutako osasunarekiko arrisku-egoerak
identifikatu ditu.
h) Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren oinarrizko funtzionamendua nolakoa den eta zer
aukerak eskaintzen dituen ikertu du Internet bidez.
7.- Jabetzen da garrantzitsua dela prebentzio-ohiturak eta bizimodu osasungarriko ohiturak
hartzea, nutrizioan inplikatuta dauden gailu eta sistemei dagokienez; oinarrizko egitura anatomikoak
dagozkien funtzioekin lotzen ditu, eta eremu pertsonaleko eta sozialeko egoera praktikoak ikertzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta gailuen oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu
ditu grafiko eta eskema analogiko eta digitaletan.
b) Nutrizio-sistemen eta -gailuen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
ohikoenak identifikatu ditu.
d) Ikasgelan, laborategian eta Interneten ikerketak egin ditu elikagaietan dauden mantenugaiei
buruz eta elikadura orekatu eta osasungarria izateak duen garrantziari buruz.
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e) Bere jakintza aplikatu du, dieta pertsonalak egiteko, eta ongizatea lortzearekin eta nutrizioohitura osasungarriak hartzearekin lotutako ondorioak atera ditu.
8.- Badaki zeinen garrantzitsua den ohitura eta bizimodu osasungarriak izatea gizakien harreman
eta ugalketako prozesuei begira, eta, horretarako, giza anatomiaren eta funtzionamenduaren
oinarrizko alderdiak zeintzuk diren ikasteaz gain, egoera praktikoak aztertzen ditu, ingurune hurbilean
kokatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza ugalketa- eta nerbio-sistemaren oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu ditu grafiko eta
eskema analogiko eta digitaletan.
b) Erlazio- eta ugalketa-sistemen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Substantzia adiktiboek eta, bereziki, nerabezaroan arrisku handienekoak direnek (tabakoa,
alkohola, kanabisa...) gorputzean eragiten dituzten efektu nagusiak zeintzuk diren ikertu du
laborategian, ikasgelan eta Internet bidez; jabetu da zeintzuk diren osasun-arriskua dakarten egoerak
eta jokabideak, eta konturatu da substantzia horiek kontsumitzea arriskutsua dela.
d) Higienezko eta sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitzeko ohiturak identifikatu ditu, eta
norberaren ongizatea zein osasun kolektiboa sustatzeko ondorioak atera ditu.
e) Metodo antikontzeptiboak alderatu ditu, eta aintzat hartu du zeinen garrantzitsuak diren sexutransmisioko gaixotasunen prebentzioan.
f) Norberaren eta ingurukoen sexualitatea onartu du, eta sexu-nortasun guztiak errespetatu.
g) Lagundutako ugalketa-tekniken eta in vitro ernalketaren bitartez gizarteari eragindako onurak
argudiatu ditu.
9.- Hainbat zenbaki mota dituzten askotariko problemak ebazten ditu, eta, kalkulatzeko modu
egokiena aplikatzeaz gain, emaitza testuingurura egokitzen ote den balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili dituen zenbaki motak identifikatu ditu.
b) Kalkuluak ongi egin ditu, buruz edo algoritmo bidez, arkatzez eta kalkulagailua (fisikoa edo
informatikoa) erabilita.
c) Berretzaile natural eta osoa duten berreturak egin ditu, eta dagozkion propietateak erabili ditu.
d) Notazio zientifikoa erabili du, eta zenbaki oso handi edo oso txikiekin kalkuluak egin ditu.
e) Zenbakizko zuzenaren gainean irudikatu ditu zenbaki errealak.
f) Proportzioa adierazpen matematikotzat identifikatu du.
g) Magnitudeak alderatu ditu, eta haien proportzionaltasun mota ezarri du.
h) Hiruko erregela erabili du problemak ebazteko.
i) Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalak identifikatu ditu.
j) Interes bakuna eta konposatua aplikatu du eguneroko jardueretan.
k) Eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat problema ebatzi ditu.
l) Proportzionaltasun-problemak ebatzi ditu.
10.- Neurriei buruzko problemak ebatzi, dagozkion jakintzak baliatu eta lortutako emaitzak
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Neurketak egin ditu zuzenean.
b) Sistema metriko hamartarraren oinarrizko unitateak eta unitate eratorriak ezagutu eta erabili
c) Angeluak neurtzeari buruzko problema geometrikoak ebatzi ditu.
d) Denbora neurtzeari buruzko problemak ebatzi ditu.
e) Zeharkako metodoen bidez neurtzeko problemak ebatzi ditu.
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f) Pitagorasen Teorema aplikatu du hainbat testuingurutan.
g) Irudi lauen azalera kalkulatu du, irudi horiek beste irudi sinpleago batzuetan deskonposatuta.
h) Gorputz sinpleen bolumenak kalkulatu ditu.
11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, adierazpen aljebraiko errazak erabiltzen ditu,
ebazpen-metodo egokienak aplikatu eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak.
b) Adierazpen aljebraiko errazak sinplifikatu ditu.
c) Lehen mailako ekuazio errazak ebatzi ditu.
d) Problemak ebatzi ditu hizkuntza aljebraikoaren bidez.
e) Emaitzak problemaren testuinguruan interpretatu ditu; prozesua azaldu du, eta koherentea ote
den balioetsi.
f) Software egokia baliatu du, kalkulu aljebraikoak egin ditu eta ekuazio errazak ebatzi ditu.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: Antolaketa. Materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko material errazak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko eta txostenak aurkezteko estrategia, jarraibide eta
irizpideak.
3.- Materiaren formak:
Materia. Materiaren ezaugarri orokorrak. Masa eta bolumena.
Gorputz baten masa eta bolumena neurtzea. Masaren eta edukieraren unitateak. Luzeraunitateak. Nazioarteko Unitate Sistema.
Materiaren ezaugarri bereziak.
Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Materiaren egoera-aldaketak.
Materiaren izaera korpuskularra. Eredu zinetiko-molekularra.
4.- Substantziak bereiztea
Sistema material homogeneoak eta heterogeneoak.
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Sistema bereziki interesgarriak: uretako disoluzioak.
Substantziak bereizteko oinarrizko teknikak.
Substantzia puruen eta nahasketen arteko aldea.
Substantzia puruen sailkapena. Substantzia sinpleak eta konposatuak.
Lanbide-profilari lotutako materialak.
5.- Energia prozesu naturaletan
Energiaren adierazpenak naturan.
Energia eguneroko bizitzan.
Energia, beroa eta tenperatura. Unitateak.
Energia motak.
Energiaren transformazioa eta kontserbazioa.
Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak.
Energiaren erabilera eta kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan: lanbide-profilarekiko lotura.
6.- Osasuna eta gaixotasuna
Osasuna eta gaixotasuna. Osasunaren alorreko faktore determinatzaileak. Gaixotasun
infekziosoak eta ez-infekziosoak.
Higienea eta gaixotasunen prebentzioa. Norberaren baitan eta laneko eremuetan ohitura
osasungarriak izatea zeinen garrantzitsua den balioestea.
Sistema immunitarioa. Txertoak. Zelulak, odola eta organoak transplantatzea eta ematea.
Norberaren eta besteren gorputza onartzea, mugak muga eta aukerak aukera.
Osakidetza Euskal Osasun Sistemari buruzko oinarriko ideiak.
7.- Giza nutrizioa
Nutrizio-prozesuan inplikatutako sistema eta gailuen oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren
ikuspegi orokorra.
Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
nagusiak.
Elikagaiak eta mantenugaiak. Dieta orekatua. Elikadura-portaeraren arazoak. Nutrizioarekin
lotutako higienea, prebentzioa eta bizimodu osasungarriak.
8.- Giza erlazioa eta ugalketa
Nerbio-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Drogak eta substantzia adiktiboak. Eragiten dituzten efektu nagusiak eta arazoak. Prebentzioa eta
eragina gizarte-ingurunean.
Giza ugalketa-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Osasuna eta higiene sexuala. Metodo antikontzeptiboak. Sexu-transmisiozko gaixotasunak.
Prebentzioa.
Giza sexu-erantzuna: afektibitatea, sentsibilitatea eta komunikazioa. Sexualitatearen eta
ugalketaren arteko aldea.
9.- Eragiketak zenbakiekin
Zenbaki motak ezagutzea eta bereiztea. Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea.
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketarako ohiko algoritmoak erabiltzea.
Eragiketen eta parentesiak erabiltzeko arauen hierarkia eta propietateak, zenbaki oso, hamartar
eta zatiki errazekin eginiko kalkulu idatzietan.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko,
tresna horiek erabiltzea komeni ote den erabakita, egin beharreko kalkuluen konplexutasunaren eta
emaitzetan behar den zehaztasun-mailaren arabera.
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Problemak ebaztea, zenbaki oso, hamartar eta zatikiekin eragiketak egin behar direla.
Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalen egoera errealak
identifikatzea. Proportzionaltasunarekin lotutako arazoak.
Ehunekoak. Ehunekoen problemak.
10.- Neurria
Magnitudeak neurtzea. Neurri-unitateak. Neurtzeko tresnak.
Sistema metriko hamartarra (SMH)
Angeluak neurtzea.
Denbora neurtzea.
Gutxi gorabeherako neurriak. Neurrien estimazioa.
Errore-marjina.
Zeharkako neurketak. Pitagorasen teorema.
Figuren azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak.
11.- Hizkuntza aljebraikoa
Ahozko hizkuntzako egoerak hizkuntza aljebraikora eramatea.
Adierazpen aljebraiko errazak dituzten eragiketak.
Ezezagun bat duten lehen mailako ekuazioak ebaztea.
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen bidez.

Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea I.
Kodea: 3011
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa interpretatzen du, baita paisaia
naturalarekin zer nolako lotura izan zuten ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen giza taldeek eta lehen gizarteek paisaia naturalean izandako eragina identifikatu du.
b) Historiaurreko giza taldeen kokapena, joan-etorriak eta ingurunerako egokitzapena azaldu ditu.
c) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa balioetsi du, baita paisaia
naturalekin zer nolako lotura izan zuten ere.
d) Antzinaroko gizarte garrantzitsuenetako zenbaiten oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteek Iberiar Penintsulan utzitako aztarna materialak
identifikatu ditu.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa osatzen duten elementuak aintzat hartu eta
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinaroko lehen zibilizazioek mendebaldeko zibilizazioari egindako ekarpen
garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
b) Lehen zibilizazio hiritarren bereizgarri garrantzitsuenak identifikatu ditu.
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c) Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak balioetsi eta errespetatu ditu.
d) Geure kultura- eta natura-ondarearen aberastasuna eta aniztasuna balioetsi, errespetatu eta
gozatu du.
e) Ikasi du zer egin hura kontserbatzeko eta hobetzeko.
3.- Lehen industria-eraldaketak gertatu arteko Europako espazioa eratzeko prozesua
interpretatzen du, eta prozesu horren ezaugarri garrantzitsuenak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinako mundutik Erdi Aroko mundura igarotzeko prozesua aztertu du, baita Europako
espazioaren bilakaera ere.
b) Amerikan inperio kolonialak eratzeak kultura autoktonoetan eta europarrean izan zituen
ondorioak balioetsi ditu.
c) Aro Modernoko monarkia absolutuaren eredu politikoa eta gizarte-eredua identifikatu ditu.
d) Aztergai dugun aldian Europako biztanlerian izandako eraldaketen oinarrizko adierazle
demografikoak aztertu ditu.
e) Arte-estilo nagusietako artelanak identifikatu ditu.
f) Tituluaren profilari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du.
4.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan baliatu ditu, ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak
eta oinarrizko hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo komunikabideetako ahozko testuen egitura aztertu du, eta haien ezaugarri
nagusiak identifikatu ditu.
b) Entzute aktiboa egin du, eta ahozko mezu baten zentzu orokorra eta eduki espezifikoak
identifikatu ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
6.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita
hautatutako testu laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egunero erabiltzen diren idatzizko testuen egitura aztertu du.
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b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatu ditu, eta ateratako
ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Idatzizko testuak lantzeko jarraibide sistematikoak bete ditu; erabilera diskriminatzaileak
saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
g) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta testuinguruari egokitutako hiztegia erabili.
h) Testuak idazteko garaian gramatikaren eta ortografiaren arau nagusiak aplikatu ditu, testuak
zuzenak eta zehatzak izan daitezen.
i) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
7.- Literatura-testu adierazgarriak irakurtzen ditu, eta norberaren gustua eta irakurtzeko ohitura
eraikitzeko irizpide estetikoak sortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez.
b) Literatura-lanei buruzko informazioa biltzeko tresnak baliatu ditu.
c) Literatura-lan batetik modu positiboan eta negatiboan balioetsitako alderdiei buruzko iritzi
pertsonal arrazoituak adierazi ditu.
d) Obraren edukia bere bizipenekin erlazionatu du.
e) Literatura-testuak ulertzeko estrategiak aplikatu ditu, betiere literaturaren oinarrizko arrazoiak
eta gaiak aintzat hartuta.
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta oinarrizko
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, zentzu orokorra eta ideia nagusiak identifikatu ditu, eta proposatutako
lanerako behar duen informazioa hautatu du.
b) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
c) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko oinarrizko estrategiak erabili ditu.
d) Hiztegi, esamolde eta esaldi errazak eta ohikoak erabili ditu, oinarrizko lokailuen bidez lotuta,
komunikazio-truke laburretan ongi moldatzeko moduan.
e) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu gai
ezagunei buruz, aurrez gidoia finkatu ondoren.
f) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
g) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
h) Behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako oinarrizko arauak (kortesia-legeak, erregistroa,
hitzik gabeko hizkuntza edo bestelakoak) komunikazio-trukeetan.
9.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta, gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
b) Testuaren funtsezko ideiak eta komunikazio-asmoa identifikatu ditu.
c) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur eta errazak sortu ditu, ongi egituratuta eta autonomia nahikoaz.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu gelan landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabili ditu
informazioa bilatzeko, idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta
lankidetzan jarduteko.
j) Interesa adierazi du Ingelesa ikasteko eta komunikaziorako erabiltzeko.
k) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko, eleaniztun izatea zeinen
garrantzitsua den onartu du.
l) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Historiaurreko gizarteak eta haien natura-ingurunea
Paisaia naturalaren oinarrizko osagaiak eta faktoreak: klima, erliebea, hidrografia eta landaretza
naturala.
Historiaurreko taldeen ezaugarri orokorrak: nomadismotik sedentarismora.
Antzinaroko gizarte hiritarren oinarrizko ezaugarriak.
Grezia eta Erroma Iberiar Penintsulara iritsi eta bertan egon zirela adierazten duten adibideak.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa
Geure ondare historiko-artistikoaren eta naturalaren aberastasuna eta aniztasuna.
Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak.
Garai eta kultura desberdinetako zenbait arte-lanen oinarrizko analisiak egiteko jarraibideak.
3.- Europako espazioa eratzeko prozesua Erdi Aroan eta Aro Modernoan
Europaren bereizgarri nagusiak Erdi Arloan eta Aro Modernoan:
Erdi Aroko Europaren ezaugarri orokorrak.
Monarkia Absolutuetako Europaren ezaugarri orokorrak.
Amerika konkistatu eta kolonizatzearen alderdi garrantzitsuenak.
Biztanleria:
- Oinarrizko adierazle demografikoak.
- Zenbait erregimen demografikoren oinarrizko ezaugarriak.
- Biztanleria-grafikoak.
- Europako bilakaera demografikoaren ezaugarri garrantzitsuenak.
4.- Gizarte-zientziak interpretatzeko oinarrizko prozedurak
Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak: idatzizko eta ahozko testuen ulermena,
berariazko hiztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz behar bezala adieraztea eta abar.
Denbora eta espazioa kokatzeko tresna errazak.
5.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
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- Ahozko komunikazioaren hizkuntzaz kanpoko elementuak.
- Hizkuntzaren ahozko erabilera informal eta formalak.
- Komunikazio-testuinguruari egokitzea.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Gaur egungo gertakariei buruzko ahozko azalpen errazak.
- Ahozko aurkezpen errazak.
- Ikus-entzunezko bitartekoak eta IKTak erabiltzea lagungarri.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Arau soziokomunikatiboak.
6.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Idatzizko testuak. Testu motak. Eguneroko bizitzari eta lanbideari dagozkien testuen ezaugarriak.
Irakurketa-estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testu-lokailu nagusiak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
Hainbat hiztegi erabiltzeko jarraibideak.
7.- Literatura-testuak irakurtzea
Literatura-pasarteak irakurtzeko jarraibideak.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura-generoen oinarrizko ezaugarriak estiloari eta gaiari dagokienez:
Narratiba.
Poesia.
Antzerkia.
8.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea.
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Atzerriko hizkuntzan ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa.
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak, bestelakoak.
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu laburrak ulertzea, hainbat euskarritan.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategien erabilera gidatua: aurrea hartzea, egiaztapena,
laguntza bisuala, bestelakoak.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesu gidatua: plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea eta
berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzeko prozesu gidatua, hainbat euskarritan.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
9.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez

2016/3546 (1178/915)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea: aurrerapena,
egiaztapena, dedukzioa, zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, atzerriko
hizkuntzan idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen oinarrizko hizkuntzaelementuen erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta gidatua egitea: maiz agertzen den lexikoa,
egitura eta esamolde arruntak...
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero gehiago erabiltzea informazioa bilatzeko,
idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak II.
Kodeak: 3019
Kurtsoa: 2
Iraupena: 144 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problemak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna eta
autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesi guztiak aztertu ditu, eta azalpen arrazoituak eman ditu hipotesiak berresteko edo
gezurtatzeko asmoz.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats egin dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta argudio eta frogen bidez defendatu du
jarrera hori .
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta erakutsi du badituela gatazkak konpontzeko
trebetasunak.
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h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Ikerketak eta laborategiko praktikak egiten ditu; horretarako, metodologia zientifikoa aplikatu,
materiala behar bezala erabili, gauzatzeko modua balioetsi eta emaitzak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
b) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitateetan adierazi.
c) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
d) Lan esperimentalean segurtasunaren eta higienearen oinarrizko arauak onartu eta bete ditu,
eta erabili dituen tresnak eta materiala zaindu ditu.
e) Prozedura esperimental errazak planifikatu ditu hipotesia gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
f) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
g) Datu esperimentalak antolatu eta interpretatu egin ditu, hainbat baliabideren laguntzarekin.
h) Entseguen txostenak egin ditu, eta zer prozedura jarraitu duen, zer emaitza lortu duen eta
azkenean zer ondorio atera dituen adierazi du txosten horietan.
i) Hiztegi zientifikoa egoki erabili du laborategiko txostenetan.
3.- Prozesu biologikoetan eta industrian gertatzen diren erreakzio kimikoak zeintzuk diren
bereizten du; eguneroko bizitzan duten garrantzia argudiatzen du, eta gertatzen diren aldaketak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizi ditu, eguneroko bizitzako ekintzetan, substantzia berriak
sortu ote diren arabera.
b) Erreakzio kimiko errazetan erreaktiboak eta produktuak identifikatu ditu.
c) Eguneroko bizitzako, naturako eta industriako erreakzio kimiko garrantzitsuenak identifikatu
ditu.
d) Endotermiko eta exotermikoetan sailkatu ditu erreakzio kimikoak.
e) Hainbat erreakzio kimiko tipo bereizi ditu, hala nola errekuntza, oxidazioa, deskonposizioa,
neutralizazioa eta sintesia.
f) Erreakzio kimiko errazen osagaiak eta prozesua identifikatu ditu laborategian saiakuntzak
eginda.
g) Txostenak egin ditu formatu digitalean, lanbide-profilarekin lotura duten industriei buruz, eta
industria horietan gertatzen diren prozesuak deskribatu ditu sinpleki.
4.- Elkarrekin lotzen ditu ohiko egoeretan sortzen diren indarrak eta indar horiek eragiten dituzten
efektuak, aintzat hartuta objektuen mugimenduan edo pausagunean lagungarri ote diren eta zer
magnitudek parte hartzen duten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eguneroko mugimenduak bereizi ditu, ibilbidearen eta bizkortasunaren arabera.
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b) Egindako distantzia, abiadura eta denbora elkarren artean lotu ditu, eta magnitude horiek
Nazioarteko Sistemaren unitateetan adierazi ditu.
c) Mugimendu zuzen uniformea zehazten duten parametroak adierazpen grafikoen eta ekuazio
matematikoen bitartez lotu ditu.
d) Abiaduren kalkulu errazak egin ditu mugimendu uniformeetan.
e) Eguneroko bizitzako egoeretan esku hartzen duten indarrak identifikatu ditu, eta eragiten
dituzten efektuekin lotu ditu.
f) Egoera zehatzetan, indar baten eta indar horrek gorputz baten mugimendu-egoeraren
deformazioan edo aldaketan izaten duen efektuaren arteko lotura ezarri du.
g) Makina sinpleen baliagarritasuna onartu du; haien funtzionamendua interpretatu du, eta makina
horien efektuei dagozkien kalkulu errazak egin ditu.
h) Eguneroko bizitzako egoeretan marruskadura-indarren efektuak zeintzuk diren aztertu du.
i) Gorputzen pisua interpretatu du, eta badaki pisu horren erantzule grabitate-indarra dela.
j) Newton-en legeak eguneroko bizimoduko egoeretan aplikatu ditu.
5.- Energia elektrikoaren ekoizpenari, garraioari eta erabilerari dagozkion oinarrizko alderdiak
identifikatzen ditu, baita haren kontsumoan esku hartzen duten faktoreak ere; horretarako, gertatzen
diren aldaketak eta magnitude nahiz balio bereizgarriak deskribatzen ditu, eta elektrizitateak
zientziaren eta teknologiaren garapenean eta jendearen bizi-baldintzetan duen eragina balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren izaera elektrikoa azaldu du fenomeno elektrostatikoak agerian jartzen dituzten
eguneroko egoeretan.
b) Azaldu du eroale baten bitartez mugimenduan dauden kargak direla korronte elektrikoa, eta
magnitude garrantzitsuenen esanahia interpretatu du.
c) Zirkuitu elektriko sinpleak eta haien elementuak identifikatu eta irudikatu ditu, eta haien
oinarrizko funtzioak deskribatu.
d) Eguneroko bizimoduan elektrizitatea kontsumitzean aintzat hartu beharreko oinarrizko
magnitude fisikoak identifikatu eta maneiatu ditu.
e) Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena aztertu ditu, eta haiek hobetzeko ildoak
ezarri ditu.
f) Energia elektrikoa sortzen denetik erabiltzailearengana iristen den arteko etapen oinarrizko
deskribapena egin du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektrikoei buruzko informazioa bildu du, eta mota
bakoitzaren alde onak eta alde txarrak aztertu ditu.
h) Energia nuklearra erabiltzearen alderdi positiboak eta negatiboak aztertu ditu. Isuri eta
hondakin nuklearrak.
i) Elektrizitateak zientziaren eta teknologiaren garapenari eta bizi-baldintzak hobetzeari zer
ekarpen egiten dizkien onartu du, baita zer arrisku dituen ere.
6.- Kutsatzaile atmosferiko garrantzitsuenak kategorizatzen ditu, eta haien jatorriak identifikatzen
ditu; halaber, eragiten dituzten efektuekin lotzen ditu, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Atmosferak izaki bizidunak babesteko betetzen duen eginkizuna justifikatzen duten arrazoiak
identifikatu ditu, eta argudio errazekin justifikatu ditu.
b) Kutsadura atmosferikoaren fenomenoak zeintzuk diren aztertu du, baita zein diren fenomeno
horien eragile garrantzitsuenak ere.
c) Euri azidoaren fenomenoari buruz ikertu du, fenomenoaren berehalako eta etorkizuneko
ondorioak zeintzuk diren ere ikasi du, nola saihets daitekeen kontuan izanik.
d) Berotegi-efektua bizia garatzeko zein garrantzitsua den deskribatu du, eta berotze globalaren
arazoa, arazoa zer arrazoik eragiten duten eta arazoa gutxitzeko neurriak azaldu ditu.
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e) Ozono-geruzaren garrantzia deskribatu du, eta era errazean azaldu ditu arian-arian geruza hori
suntsitzearen ondoriozko arazoak.
7.- Uraren kutsatzaileak identifikatzen ditu, kutsatzaile horiek ingurumenean duten efektua
bakoitzaren arazketa-tratamenduarekin lotzen du, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planetan bizia izateko eta bizirauteko urak betetzen duen eginkizuna onartu eta balioetsi du.
b) Lurrean, oro har, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, baliabide hidrikoak nola banatzen
diren azaltzen duten diagramak eta eskemak interpretatu ditu, baita baliabide horiek biziarengan eta
gizakiongan duten eragina azaldu ere.
c) Ur geza modu jasangarrian kudeatzeak zer esan nahi duen azaldu du, eta kudeaketa horretan
lagunduko duten neurriak zerrendatu ditu.
d) Akuiferoak kutsatzeak izaki bizidunen populazioengan duen efektu kaltegarria identifikatu du.
e) Laborategian, hainbat jatorritako ur-laginen kutsatzaile posibleak identifikatu ditu.
f) Uraren kutsadurak eta ura arduragabe erabiltzaileak eragiten dituzten efektuak aztertu ditu.
8.- Lurreko gainazalaren erliebeak eta paisaiak eratzeko eta aldatzeko prozesuak sailkatzen ditu,
eta eragile geologikoen eta gizakion ekintzarekin lotzen ditu, prozesu horiek baldintzatzen dituen
aldetik; halaber, baliabide geologikoak eta lurzorua zaintzeko lagungarri diren neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erliebearen modelaketa baldintzatzen duten faktoreak (klima, arroka-materialen ezaugarriak...)
modelaketaren ondorio diren paisaia motekin lotu ditu.
b) Meteorizazioko, higadurako, garraioko eta sedimentazioko prozesuak bereizi ditu.
c) Kanpoko eragile geologiko garrantzitsuenak bereizi ditu, eta erliebea eratzeko prozesuekin zer
nolako lotura duten adierazi du.
d) Elkarrekin lotu ditu eragile geologiko nagusien ekintza eta paisaian eragiten dituzten zenbait
forma.
e) Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan eta
aldaketan zer garrantzi duten aztertu du.
f) Lurzorua kutsatzen duten faktore eta arrazoi nagusiak identifikatu ditu, eta lurzoruaren
kontserbazioa eta baliabide geologikoak egoki kudeatzea garrantzitsuak direla onartu du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko eta ingurune hurbileneko paisaia bereizgarriei buruzko ikerketa
egin du, eta paisaia horren modelatzea baldintzatu duten giza faktoreetako zenbait identifikatu ditu.
9.- Ingurumen-orekari laguntzen dio; horretarako, ingurumen-arazo nagusien arrazoiei eta
ondorioei buruzko argudioak ematen ditu, betiere garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, eta
ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko ekintzak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ingurumen-arazo garrantzitsuenak sailkatu ditu, dela oro har, dela Euskal Autonomia
Erkidegoan: baliabideak ahitzea eta gehiegi ustiatzea, kutsadura areagotzea, biodibertsitatea galtzea,
klima aldatzea, desertifikazioa, hondakinak, eta beste.
b) Ingurumen-arazo nagusiak arazo horiek eragiten dituzten arrazoiekin lotu ditu, eta arazoen
ondorioak ere zehaztu ditu.
c) Baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatu behar direla argudiatu du.
d) Birziklatzearen eta baliabide materialak berrerabiltzailearen alde onak eta alde txarrak aztertu
ditu.
e) Energia-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea ingurumenarentzat zein garrantzitsua den
azaldu du.
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f) Bere aztarna ekologikoa kalkulatu du, eta adierazi du baliabide naturalen kontsumoa
desorekatua eta gehiegizkoa dela.
g) Ingurumenaren narriadura geldiarazteko konpromiso eta ekintza pertsonalen zerrenda egin du.
h) Ikastetxean ingurumena hobetzeko jardueretan parte hartu du.
i) Euskal Autonomia Erkidegoan garapen jasangarriarekin lotuta egiten diren ingurumenestrategietako zenbait identifikatu ditu.
10.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, ekuazioak eta ekuazio-sistemak ebazteko
metodoak aplikatzen ditu, eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adierazpen aljebraiko errazak egin eta sinplifikatu ditu.
b) Zenbakizko balioak atera ditu adierazpen aljebraiko batetik.
c) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak, eta ezezagunak
identifikatu ditu.
d) Lehen eta bigarren mailako ekuazio errazak ebatzi ditu, modu aljebraikoan eta grafikoki.
e) Problema bat ebazteko ekuazio egokiak proposatu ditu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak eta beste jakintza-arlo batzuetakoak ebatzi ditu, ekuazioen
eta sistemen bitartez.
g) Balioetsi du hizkuntza aljebraikoa bizitza errealaren egoerak irudikatzeko zehatza, sinplea eta
erabilgarria dela.
11.- Testuinguru errealetan agertzen diren irudi geometrikoak zuzenean eta zeharka neurtzen
ditu, eta horretarako behar dituen tresna, formula eta teknikak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi eta gorputz geometrikoen angeluak, luzerak, azalerak eta bolumenak neurtzeko tresna
egokiak erabili ditu.
b) Hainbat estrategia erabili ditu (antzekotasunak eta irudi sinpleagoetan deskonposatzea,
besteak beste), mundu fisikoan zeharkako neurriak zenbatesteko eta kalkulatzeko.
c) Perimetroak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak erabili ditu, eta unitate egokiak
esleitu dizkie.
d) Antzeko irudiak identifikatu ditu, eta proportzionaltasun-harremanak ezarri ditu.
e) Thalesen teorema aplikatu, eta triangeluen antzekotasuna erabili du, problema geometrikoak
ebazteko.
f) Taldean lan egin du neurriak lortzeko.
g) IKTak erabili ditu, hainbat irudi eta gorputz irudikatzeko.
12.- Taula, grafiko, adierazpen aljebraiko edo enuntziatu baten bidez emandako erlazio funtzional
sinpleak interpretatzen ditu; balioak lortzen ditu haietatik, eta aztertutako fenomenoari buruzko
ondorioak ateratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

du.

a) Egoera bakoitzean esku hartzen duten aldagaiak identifikatu ditu.
b) Aldagaien arteko mendekotasuna aztertu du, eta harreman posibleak bilatu.
c) Aztergai diren grafiko eta taulen irakurketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin du.
d) Magnitudeen arteko mendekotasun linealeko eta koadratikoko harremanak identifikatu ditu.
e) Funtzio linealak grafikoki irudikatu ditu.
f) Funtzio koadratikoak grafikoki irudikatu ditu.
g) Funtzio esponentziala grafikoki irudikatu du.
h) Benetako egoerekin lotutako funtzio motak irudikatzen dituzten grafikoetatik informazioa atera
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i) Baliabide teknologikoak erabili ditu grafikoak irudikatzeko.
13.- Estatistika-populazio baten inguruko datu eta grafikoak jaso, antolatu eta irudikatzen ditu,
metodo eta tresna teknologiko egokiak erabilita eta alderdi nabarmenenak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Populazio baten estatistika-datuak jaso, antolatu eta irudikatu ditu estatistika-tauletan.
b) Maiztasun absolutuak eta erlatiboak kalkulatu ditu.
c) Aztertutako egoerari gehien egokitzen zaizkion estatistika-grafikoak egin ditu.
d) Datu-banaketa baten batez bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu eta behar bezala
interpretatu ditu.
e) Kalkulagailua edo software egokia erabili du, parametroak kalkulatzeko eta estatistika-grafikoak
sortzeko.
f) Aztertutako datu eta grafikoetan oinarrituta zentzuzko ondorioak atera ditu, eta informazio
garrantzitsua komunikatzeko txostenak egin.
14.- Gertaera baten probabilitate-balioari buruzko iragarpenak egiten ditu, aurretik enpirikoki
lortutako informazioan edo kasu sinpleen azterketan oinarrituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hiztegi egokia erabili du probabilitatearekin lotutako egoerak deskribatzeko.
b) Ausazko gertakari baten kasu posibleen kontaketa egin du, taula edo zuhaitz-diagrama errazak
erabilita.
c) Gertakari jakin bat gertatzeko maiztasun erlatiboaren kontzeptua erabili du, eta ehuneko
moduan adierazi.
d) Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak bereizi ditu.
e) Laplaceren araua aplikatu du, eta gertakari baten probabilitatea zehaztu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak ebatzi ditu probabilitate-kalkulu errazak eginez.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: antolaketa, materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko materialak eta oinarrizko tresnak erabiltzeko prozedurak eta jarraibideak.
Mikroskopio optikoa eta digitala eta lupa binokularra erabiltzeko jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
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Oinarrizko magnitudeak neurtzea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Laborategian laneko txostenak egiteko arauak.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko.
3.- Eguneroko erreakzio kimikoak
Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak.
Erreakzio kimikoa. Erreakzio kimikoaren interpretazio makroskopikoa, substantzia bat beste
zenbait substantzia bihurtzeko prozesu den aldetik.
Energia-trukea erreakzio kimikoetan.
Erreakzio kimikoak eguneroko bizitzako eremuetan.
Oinarrizko erreakzio kimikoak.
4.- Indarra eta mugimendua
Mugimendua: erreferentzia-sistemak, ibilbidea, posizioa, egindako bidea.
Mugimenduak sailkatzea beren ibilbidearen arabera.
Abiadura. Unitateak.
Mugimendu zuzen uniformea: ezaugarriak. Interpretazio grafikoa.
Indarraren kontzeptua. Indarra, interakzio baten emaitza.
Indarren efektuak: deformazioa eta mugimendu-egoeraren aldaketa.
Grabitazioa. Gorputzen pisua.
Ohiko egoeretan solido bati aplikatutako indarrak irudikatzea. Ondoriozkoa edo erresultantea.
Lana eta energia. Makina sinpleak.
5.- Energia elektrikoa: oinarrizko zirkuituetako osagaien identifikazioa.
Materia eta elektrizitatea. Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak.
Korronte elektrikoa.
Elektrizitatea, garapen teknologikoa eta bizi-baldintzak.
Elektrizitatearen kontsumoan erabiltzen diren oinarrizko magnitudeak: energia eta potentzia.
Aplikazioak eguneroko bizitzan.
Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena.
Energia elektrikoa ekoizteko sistemak.
Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa. Etapak.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektriko nagusiak.
Zirkuitu elektrikoetako elementuak
Zirkuitu elektrikoetako oinarrizko osagaiak. Oinarrizko magnitude elektrikoak.
6.- Atmosferaren kutsadura
Kutsadura. Kutsatzaile nagusien kategorizazioa.
Kutsadura atmosferikoa; arrazoiak eta ondorioak.
Atmosferarekin lotutako ingurumen-arazo nagusiak.
Euri azidoa.
Berotze globala: berotegi-efektua areagotzea
Ozono-geruza suntsitzea.
7.- Uraren kutsadura
Ura: planetan bizia izateko funtsezko faktorea.
Uraren kutsadura:
Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak.
Hondakin-uren arazketa.
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Ura eta osasuna.
Ura modu jasangarrian kudeatzea, baliabide den aldetik.
8.- Lurzoruaren kutsadura eta paisaia aldatzea
Lurreko paisaia eta erliebea baldintzatzen duten faktoreak.
Kanpoko eragile eta prozesu geologikoak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa.
Eragile geologikoek erliebean eta paisaian egindako ekintzaren emaitzak.
Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan duten
garrantzia.
Lurzoruaren kontserbazioa. Kutsatzaile nagusiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia bereizgarri motak.
9.- Ingurumen-oreka eta garapen jasangarria
Ingurumenaren orekan eta kontserbazioan eragina duten faktoreak.
Giza jarduera eta ingurumena: inpaktu nagusiak.
Baliabide materialak eta energia-baliabideak gehiegi ustiatzearen ondorioak.
Hondakinak eta haien kudeaketa. Birziklatzea.
Kontsumoa eta garapen jasangarria: aztarna ekologikoa.
Garapen jasangarriaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
Onartzea ingurumena zaindu egin behar dela eta ingurumena errespetatzen duten
elkartasunezko jokabideak izan behar direla.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arazo nagusiak eta kudeaketa jasangarriaren neurriak.
10.- Ekuazioak eta sistemak ebaztea eguneroko egoeretan
Adierazpen aljebraikoak. Adierazpen aljebraikoen eraldaketa
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Lehen eta bigarren mailako ekuazioen ebazpen aljebraikoa eta grafikoa.
Ekuazio-sistema linealak.
Ekuazio-sistema lineal eta errazak ebaztea. Ebazteko metodoak.
Problemak ebaztea lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez.
11.- Irudi eta gorputz geometrikoak neurtzea
Elementu geometrikoak: puntuak, zuzenak eta planoak
Poligonoak eta poliedroak: elementuak deskribatzea eta sailkapena egitea.
Triangeluen azterketa. Triangeluen sailkapena.
Antzekotasuna. Triangeluen antzekotasuna. Thalesen teorema.
Zirkunferentzia eta zirkulua: zirkuluaren luzera eta azalera kalkulatzea.
Hainbat gorputz eta irudi aztertzea espazioan: prismak, piramideak, zilindroa, konoa eta esfera.
Hainbat gorputz eta irudiren bolumena aztertzea espazioan.
12.- Funtzio eta grafikoen hizkuntza
Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko erraz baten bitartez deskribatutako fenomenoa
interpretatzea.
Funtzio linealak. Funtzio koadratikoak.
Beste funtzio batzuen azterketa: esponentziala
Grafikoak egin eta interpretatzea software egokia erabilita (kalkulagailu grafikoak edo
ordenagailua).
13.- Estatistikako elementuak
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Estatistika deskribatzailearen oinarrizko elementuak: Populazioa, lagina. Aldagai kualitatiboak,
kuantitatiboak.
Taula eta grafiko estatistikoak.
Zentralizazioaren eta sakabanaketaren neurketak
Kalkulu-orria: datuak antolatzeko, kalkuluak egiteko, grafiko estatistiko egokienak sortzeko eta
egoera berrien simulazioak egiteko tresna.
14.- Probabilitatea kalkulatzea
Ausazko fenomenoak. Ausazko gertakariak. Gertakari baten maiztasuna. Maiztasun erlatiboa.
Probabilitatearen kontzeptua.
Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak.
Lagin-espazioa esperimentu errazetan.
Taula eta zuhaitz-diagrama errazak.
Probabilitateak kalkulatzea Laplaceren arauaren bitartez –esperimentu errazetan– edo
simulazioen bitartez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea II.
Kodea: 3012
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 168 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Badaki zeintzuk diren gaur egungo gizarteen funtsezko ezaugarriak, eta haien antolamendu
sozial, politiko eta ekonomikoaren oinarrizko ezaugarriak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo gizarte-antolamenduaren ezaugarriak ordenatu ditu.
b) Europako espazioa bateratzeko prozesua balioetsi du, bilakaera aztertuta.
c) Egungo harreman ekonomikoen eredu globalizatuaren berri badu.
d) Tituluari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du, eta gertatutako
eraldaketak deskribatu ditu.
e) Informazioa biltzeko tresna errazak landu ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
baliatuta.
f) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
g) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
h) Gaur egungo arte-adierazpenen funtsezko bereizgarriak identifikatu ditu.
2.- Sistema demokratikoaren oinarrizko printzipioak interpretatzen eta balioesten ditu, eta
erakundeak eta funtzionamendua aztertzen ditu. Jabetzen da garrantzitsuak dela bitartekotza eta
gatazkak konpontzea, eredu demokratikoa hedatzeko bidean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jabetu egin da Espainiako eredu demokratikoaren funtsezko bereizgarriez, eta herrialdearen
garapenaren testuinguru historikoa balioetsi du.
b) Ingurune hurbileko harreman pertsonal eta sozialetan diskriminazio ezaren printzipioak duen
inplikazioa balioetsi du.
c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioak onartu ditu, gaur egungo
munduan zer nolako egoera dagoen ikusi du, eta pertsonen eguneroko bizitzan zer nolako eragina
duten balioetsi du.
d) Nazioarteko erakunde garrantzitsuenen funtzionamendu-arauak, erakundeak eta printzipio
gidariak aztertu ditu.
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e) Lankidetzako eta iritziak erkatzeko jardueretan erabiltzeko moduko informazioa landu du.
3.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan erabili ditu ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
4.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboaren teknikak aplikatu ditu hainbat iturritatik jasotako ahozko testuak aztertzean.
b) Jabetu da zein den ahozko interakzioaren komunikatzeko asmoa eta egitura, eta erantzun
posibleak balioetsi ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta testuen ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu,
baita gero eta konplexutasun handiagoko testuak osatzeko estrategiak ere, gero eta autonomia
handiagoz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu moten ezaugarri nagusiak balioetsi eta aztertu ditu, egin nahi duen lanerako mota
egokiena zein den hautatzeko.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak modu sistematikoan aplikatu
ditu, eta ateratako ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Erabilera akademikoko eta profesionaleko idatzizko testuen egitura aztertu du, eta hizkuntzaren
erabilerak eta mailak bereizi ditu.
g) Idatzizko testuak prestatzeko garaian jarraibide sistematizatuak erabili ditu, idatzizko
komunikazioa hobetzeko; erabilera diskriminatzaileak saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
h) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta hiztegi egokia erabili du hizkuntza-arauak eta xede-erabilerak aintzat hartuta.
i) Testuak idaztean gramatikaren eta ortografiaren arau garrantzitsuenak aplikatu ditu, hartara,
azken testua argia, zehatza eta egokia izan dadin formatuari eta komunikazio-testuinguruari
dagokienez.
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j) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
6.- Literatura-testu adierazgarriak interpretatzen ditu; egilearen asmoa zein den konturatzen da,
eta testu horiek beren testuinguru historiko, soziokultural eta literarioarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez, eta dagokion testuinguruan kokatu du.
b) Literatura-lanetan hautemandako alderdiei buruzko iritzi pertsonal arrazoituak eman ditu.
c) Literatura-testuak aztertzeko estrategiak aplikatu ditu, eta gaiez eta zioez ohartu da.
d) Literatura-arloko autore, obra edo aldi bati buruzko informazioa bildu du monografia labur
batean.
7.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategiak eta oinarrizko hizkuntzaarauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, eta igorlearen asmoa eta gaia zeintzuk diren ondorioztatu du.
b) Testuaren ideia orokorra ulertu du, eta bere hitzekin adierazi du.
c) Irudiaren laguntzarekin, ideia garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
d) Entzutearen helbururako garrantzitsuak diren informazio espezifikoak atera ditu.
e) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
f) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko estrategiak erabili ditu.
g) Eremu akademikoarekin, pertsonalarekin eta lanbide-eremuarekin lotutako gaiei buruzko
lexiko, esamolde eta esaldi errazak erabili ditu.
h) Oinarrizko lokailuak erabili ditu ahozko testu laburrak sortzean.
i) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu lanbideeremuko gai ezagunei buruz.
j) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
k) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
l) Komunikazio-trukeetan, behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako arauak (kortesialegeak, erregistroa, hitzik gabeko hizkuntza, bestelakoak).
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testuaren oinarrizko komunikazio-asmoa identifikatu du.
b) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
c) Informazio espezifikoa eta garrantzitsua lokalizatu eta hautatu du.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak sortu ditu.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu eremu pertsonalarekin, akademikoarekin eta lanbide-eremuarekin loturik gelan
landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
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i) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
j) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
k) Ingelesa komunikatzeko erabili nahi duela eta ikasi nahi duela adierazi du.
l) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko eleaniztun izateak duen
garrantzia onartu du.
m) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Gizarte garaikideak
Gizarte demokratikoak.
Sistema demokratikoen eraketa.
Nazioarteko harremanak.
Egungo mundu globalizatua.
Lankidetza-politikak.
Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako egungo harreman-esparruan.
Europaren eraketa.
Europar Batasuna, oinarrizko erakundeak eta funtzionamendua.
Egitura ekonomikoa:
- Globalizazio ekonomikoa eta garapen jasangarria. Elkarrekiko mendetasuna eta globalizazioa.
- Industriaren deslokalizazioa eta merkataritza-modu berriak.
- Bertako ekoizpen-sektorearen bilakaera.
Arte garaikidearen oinarrizko ezaugarriak.
2.- Sistema demokratikoa eta sistema horren erakundeak
Demokrazia, zuzenbidezko estatu.
Oinarrizko eskubideak, arauen zutabe.
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean.
Giza Eskubideak eguneroko bizimoduan.
Eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzea.
Espainiako eredu demokratikoa. 1978ko Konstituzioa. Autonomien Estatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde politikoak eta lurralde-antolaketa.
Gatazkak ebaztea:
- Bide ez-demokratikoak eta indarkeriazkoak.
- Indarkeriarik gabeko bideak eta bide demokratikoak.
3.- Gizarte Zientzietako informazioaren tratamendua eta lanketa
informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.
Aurkezpenak eta argitalpenak IKTak erabiliz.
Lankidetza-lanerako estrategiak.
Funtzionamendu-arauak eta jarrerak iritziak alderatzean.
4.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Ahozko testuak.
Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ideia eta argumentuak azaltzea: edukiak antolatu eta planifikatzea.
Ikus-entzunezko bitartekoak erabiltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
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Entzuleen interesa hobetzeko estrategiak.
Arau soziokomunikatiboak.
5.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Idatzizko testuak: txostenak, saiakerak, bestelakoak.
Testu akademikoak irakurtzeko estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testuinguruarekin lotutako alderdiak: erregistroa, deixia, estilo zuzena eta zeharkakoa.
- Diskurtsoarekin lotutako alderdiak: lokailuak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
6.- Literatura-testuak irakurtzea
Testu ez-literarioak interpretatzea.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura eta generoak.
XX. mendeko euskarazko eta gaztelaniazko literatura-lanetako pasarteak eta testuak irakurtzea.
7.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Ingelesez ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak...
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu erraz, labur edo ertainak ulertzea, hainbat euskarritan
emanak, eremu pertsonalean, akademikoan eta lanbide-eremuan ohikoak diren eta maiz gertatzen
diren komunikazio-egoerei dagokienez.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategia erabiltzea: aurrea hartzea, egiaztapena, laguntza
bisuala, aldez aurretiko ezagutzak…
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesua, finkatutako jarraibideei jarraikiz: plangintza eta informazioa
bilatzea, testua sortzea eta berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzea, hainbat euskarritan emanak, eremu pertsonaleko eta
lanbide-eremuko gaiei dagokienez.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
8.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: aurrerapena, egiaztapena, dedukzioa,
zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
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- Idatzizko testu labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, ingelesez
idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen hizkuntza-elementuen
erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta egitea: lanbide-arloari dagokion lexiko espezifikoa, baita
eremu akademiko eta pertsonalarekin lotura duena ere, egitura eta esamolde arruntak.
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea
Kodea: E800
Kurtsoa: 2
Iraupena: 53 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzako hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak
aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak zabaltzeko eta
produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.
b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu
ditu.
c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.
d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.
e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.
2.- Ekimen sortzaileak bere garapen pertsonal eta profesionalerako eskaintzen dituen aukerak
aztertzen eta baloratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kultura ekintzailearen kontzeptua eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen
garrantzia aztertu ditu.
b) Ekimenak, sormenak, erantzukizunak eta talde-lanak duten garrantzia baloratu du, jarduera
ekintzailean arrakasta lortzeko funtsezko konpetentziak baitira.
c) Ekimen sortzailea baloratu du, erronka pertsonalei eta profesionalei aurre egiterakoan jarrera
positiboa delakoan.
d) Enpresaburuaren kontzeptua eztabaidatu du, eta enpresaburuak ekonomia- eta gizarte-
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garapenean duen ekarpena aztertu, baita profilaren eskakizun eta jarrerak ere.
e) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.
3.- Lan-harremanen ondoriozko eskubide eta betebeharrak interpretatzen ditu, eta gaitasuna
dauka haiek lan-kontratuetan aurkitzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.
b) Kontratazio-modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa
sustatzeko neurriak identifikatu ditu.
c) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.
d) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.
e) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.
f) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan
adostutako lan-baldintzak identifikatu ditu.
4.- Laneko segurtasun- eta osasun-arloko arau-esparrua interpretatzen du, eta lan-arriskuen
prebentziorako neurriak aplikatzen, eta lehen sorospenak ematen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamenduei, materialei eta ekoizpen-prozesuari dagozkion prebentzio-arau nagusiak
identifikatu ditu, baita lan-ingurunean beharrezkoak diren norbera babesteko ekipoak (NBE) ere.
b) Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko betebehar eta eskubideak identifikatu ditu, eta
haien arabera jardun du.
c) Laneko baldintzak eta arriskuak interpretatu ditu, baita arrisku horien prebentzioa ere.
d) Lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen motak
identifikatu ditu.
e) Botikinaren osaera eta erabilera identifikatu du eta, hala behar izan denean, lehen
sorospenetako oinarrizko teknikak aplikatu ditu kalte mota ezberdinen aurrean.
5.– Laneko Arriskuen Prebentzioan erantzukizuna duten agenteak eta haien zereginak
identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako erakundeak eta agenteak identifikatu ditu.
b) Bere lanbide-eremuko prozedura espezifikoetan berezkoak diren arriskuak ebaluatu ditu.
c) Lan-inguruneko ingurumen-arriskuak nahiz sortutako hondakinen tratamendua identifikatu ditu.
d) Alderdi horri dagokionez, existitzen diren planetako elementuak identifikatu ditu (prebentzioa,
larrialdia, beste batzuk).
e) Prebentzioaren kudeaketaren oinarrizko elementuak identifikatu ditu.
f) Lan-inguruneari dagozkion lan-arriskuen prebentziorako neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Laneratzea eta bizialdi osoko ikaskuntza
Tituluari lotutako prestakuntzako aukerak eta ibilbideak identifikatzea.
Tituluari lotutako lanbide-sektorea aztertzea eta interpretatzea, eta lanpostu posibleak
identifikatzea.
Curriculum vitaea prestatzea, eta elkarrizketa simulatu bateko portaera eta jarrerak aztertzea.
Jarduera ekintzailetik eratorritako aukerak eta arriskuak ebaluatzea.
2.- Ekimen sortzailea
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Kultura ekintzailea garapenaren eta gizarte-ongizatearen eragile.
Jarduera ekintzailearen faktore gakoak: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak
hartzea: ekintzailearen profila identifikatzea.
Arriskua ebaluatzea jarduera ekintzailean.
Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.
3.- Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak
Langileen eskubideak eta betebeharrak.
Lan-kontratua: kontratuen elementuak, ezaugarriak eta motak.
Nomina eta Gizarte Segurantzaren eta PFEZaren kargurako atxikipenak interpretatzea.
Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.
Ordezkaritza sindikala eta hitzarmen kolektiboen interpretazioa.
4.- Laneko segurtasuna eta osasuna: oinarrizko kontzeptuak
Oinarrizko arau-esparrua, lan-arriskuen prebentzioaren arloan. Arlo horretako eskubideak eta
betebeharrak.
Lana eta osasuna: Lanbide-arriskuak. Arrisku-faktoreak.
Lanaren ondoriozko kalteak. Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak. Lanak eragindako
beste patologia batzuk.
Langileen osasuna kontrolatzea.
Lan-karga, nekea eta lanarekiko asegabetasuna.
Lehen sorospenak.
5.- Arrisku orokorrak eta prebentzioa
Segurtasun-baldintzekin lotzen diren arriskuak.
Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Taldeko eta banakako babesa.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak:
- Laneko segurtasuna eta osasuna jorratzen dituzten erakunde publikoak.
- Prebentzio-lana antolatzea: “oinarrizko ohiturak".
- Dokumentazioa: jaso, landu eta artxibatzea.
Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza
Kodea: 3071
Kurtsoa: 2
Iraupena: 260 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Kirol-ontzien eta laketontzien egiturazko elementuak desmuntatu, muntatu eta konpontzeko
oinarrizko eragiketak egiten ditu, jasotako jarraibideen eta fabrikatzailearen zehaztapenen arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ontzien egiturazko elementuak konpontzeko beharrezko dokumentazio teknikoa hautatu du,
fabrikatzailearen zehaztapenak interpretatuz.
b) Beharrezko ekipoak, tresnak eta erremintak hautatu ditu, egiturazko elementuak ordezteko
prozesuan dituzten prestazioen arabera.
c) Ontzia eta lan-eremua prestatu ditu, konponketa egiteko.
d) Egurrezko ontzien egiturazko elementuak desmuntatu eta muntatu ditu, eta ordeztu edo
konpondu beharreko elementuak prestatu ditu, jasotako jarraibideak eta fabrikatzailearen
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zehaztapenak betez.
e) Lotura-eremua prestatu du eta erretxina eta zuntz-manta ere prestatu ditu, aktibatzailerako eta
katalizatzailerako ezarrita dauden proportzioak gehituz.
f) Euskarriak eta txantiloiak prestatu ditu, eta desmoldekatzeko materialak aplikatu dizkie.
g) Konponketak egin ditu, erretxina lehortzeko, ontzeko eta gogortzeko denborak errespetatuz.
h) Konponketa lixatu du, ezarritako dimentsio- eta geometria-formak lortu arte.
i) Segurtasun-baldintzetan egin ditu eragiketa guztiak, osasunarentzat eta ingurumenarentzat izan
daitezkeen arriskuak identifikatuz.
2.- Zeregin osagarriak egiten ditu gainazalak babesteko, berdintzeko eta edertzeko prozesuetan;
eremua eta produktuak prestatzen ditu, zehaztapen teknikoei jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eremua eta produktuak prestatzeko beharrezko dokumentazio teknikoa hautatu du,
fabrikatzailearen zehaztapenak interpretatuz.
b) Beharrezko ekipoak, tresnak eta erremintak hautatu ditu, zerbitzuan jarri, eta ezarritako
doikuntzak egin ditu.
c) Desugerketa fisiko eta kimikoak egin ditu zehaztutako eremuetan.
d) Produktuak prestatu ditu, fabrikatzailearen zehaztapen teknikoei jarraituz.
e) Eremua prestatu du lixatzeen bitartez, granulometria egokiko urragarriak erabilita.
f) Zolda kentzekoak (“antifouling”) eta zigilatzaileak aplikatu ditu, eta bateraezintasun-arazoak
saihestuz produktu berrien eta zaharren artean.
g) Masilla katalizatu eta emultsionatuak aplikatu ditu, zehaztapen teknikoen arabera.
h) Zeregin osagarriak egin ditu pinturak eta bernizak aplikatzeko.
i) Segurtasun-baldintzetan egin ditu eragiketa guztiak, osasunarentzat eta ingurumenarentzat izan
daitezkeen arriskuak identifikatuz.
3.- Motorraren, propultsio-, gobernu-, eta girotze-sistemaren oinarrizko mantentze-lanak egiten
ditu eta funtzionamendua egiaztatzen du, betiere fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gasolina eta diesel motorraren mantentze-lana egiteko beharrezko dokumentazio teknikoa
hautatu du.
b) Zirkuitu ezberdinen fluidoak atera eta birjarri ditu, eta haien mailak eta presioak egiaztatu ditu,
ezarritako arauen arabera.
c) Sistemen oinarrizko elementuak ordeztu ditu, zehaztapen teknikoen arabera, ihesik ez dagoela
egiaztatuz.
d) Iragazkiak ordeztu ditu (aire-, olio- eta erregai-iragazkiak, besteak beste), haien
funtzionamendua egiaztatuz eta ezarritako ingurumen-segurtasun eta -babeserako arau eta baldintzei
jarraituz.
e) Sistema-uhalak aldatu ditu, eta doitzea eta funtzionamendua egiaztatu, fabrikatzailearen
zehaztapenei jarraituz.
f) Multzo sinpleak desmuntatu, muntatu eta egiaztatu ditu (karga berdintzeko sistema, lema eta
propultsio-isatsa norabidetzeko sistema, besteak beste), tresna eta erreminta egokiak erabiliz eta
zehaztapen teknikoei jarraituz.
g) Adierazitako produktuak erabilita, besteak beste tangak, kindurtzak eta hondoko iragazkiak
garbitu ditu, betiere segurtasuna bermatzeko eta ingurumena babesteko eskatzen diren baldintzak
kontuan hartuz.
h) Garbitzeko eta koipeztatzeko eragiketak egin ditu, kasu bakoitzean lubrifikatzaile egokia
erabiliz, zehaztapen teknikoen arabera.
i) Elementu mekaniko eta hidrauliko sinpleak desmuntatu eta ordeztu ditu, tresna eta erreminta
egokiak erabiliz eta zehaztapen teknikoei jarraituz.
j) Elementuen eta sistemen funtzionamendua egiaztatzen lagundu du, eginiko esku-hartzeen
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ostean.
4.- Sistema elektriko eta informatikoen oinarrizko mantentze-lanak egiten ditu, haien
funtzionamendu-printzipioak eta beharrezkoak diren mantentze-jarduerak aztertuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egin beharreko eragiketen dokumentazio teknikoa hautatu eta interpretatu du.
b) Karga- eta abio-zirkuituaren elementuak desmuntatu, ordeztu eta muntatu ditu, ezarritako
prozedurei jarraituz.
c) Baterien elektrolitoaren karga-, tentsio- eta dentsitate-egoeraren egiaztapenak egin ditu, eta
kargan jarri ditu.
d) Lanparak, etengailuak, fusibleak, konektoreak eta bestelako elementu elektriko sinpleak
ordeztu ditu, zehaztapen teknikoen arabera eta ezarritako segurtasun-arauak betez.
e) Kableak ordeztu eta terminalak eta konektoreak jarri ditu, egin beharreko konexioen arabera.
f) Ekipamendu informatikoak garbitzeko oinarrizko eragiketak egin ditu eta agortutako
kontsumigarriak ordeztu ditu, jasotako jarraibideen arabera.
g) Konponketan erabilitako ekipoen, tresnen eta erreminten oinarrizko mantentze-lanak egin ditu.
h) Segurtasun-baldintzetan egin ditu eragiketa guztiak, osasunarentzat eta ingurumenarentzat
izan daitezkeen arriskuak identifikatuz.
5.- Ontzien aparailuen oinarrizko mantentze-lanak egiten ditu, ezarritako prozeduren arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipo, tresna eta erreminta egokiak hautatu ditu, egin beharreko prozesuak kontuan hartuz.
b) Itsutak eta haien kontrol-sistemak mantentzeko eragiketa sinpleak egin ditu, jarraibide eta
zehaztapen teknikoen arabera.
c) Besteak beste sistema biribilkatzaileak, troilak eta barailak desmuntatu eta muntatzeko lanetan
lagundu du, gidaliburuen zehaztapenei jarraituz.
d) Mastaren oinarrizko mantentze-lanak egin ditu eta puntu artikulatuak koipeztatu ditu,
zehaztapen teknikoen arabera.
e) Mastan zehar dauden elementu sinpleak desmuntatu eta muntatu ditu, segurtasunzehaztapenak betez.
f) Belen eta ehun-elementu osagarrien oinarrizko mantentze-lanak egin ditu, prozesuen
zehaztapen teknikoak aplikatuz eta jarraibideak betez.
g) Ehun-elementu osagarrien oihalak eskuz josi ditu, jasotako jarraibideak kontuan hartuz.
h) Adabakiak jartzeko oinarrizko eragiketak egin ditu, ezarritako prozesuak kontuan hartuz.
i) Erpin-eremuak indartzeko oihalak itsatsi ditu, ezarritako prozesuei eta segurtasun-arauei
jarraituz.
j) Segurtasun-baldintzetan egin ditu eragiketa guztiak, osasunarentzat eta ingurumenarentzat izan
daitezkeen arriskuak identifikatuz.
6.- Norberaren eta ingurumenaren segurtasun-arauak betetzen ditu lanpostuaren berezko
jarduerak burutzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jarduerak garatzean, une oro bete ditu norberaren segurtasun-arauak nahiz kolektiboak, bai
araudi espezifikoetan bildutako arauak, bai enpresak ezarritako arau partikularrak, baita kirol-ontziei
eta kirol-portuei dagozkienak ere.
b) Enpresaren prebentzio-planean, arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren neurriak
identifikatu ditu.
c) Prozesuko eragiketak egiteko, beharrezkoak diren norbera babesteko ekipoak eta jantziak
erabili ditu.
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d) Lan-eremua arriskuez libre, eta nahiko garbi eta ordenan mantendu du.
e) Ingurumena babesteko ekipoak eta baliabideak erabili ditu, eta gai kutsatzaileak horretarako
prestatutako tokietara eraman ditu.
7.- Harreman profesional egokiak ditu, arduraz eta begirunez jokatuz, bai enpresaren prozedura
eta arauekin, bai lantaldeko gainerako kideekin.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Enpresaren prozedura eta arauak ezagutu eta interpretatu ditu, haren barneko portaerari
loturik.
b) Kirol-ontzien eta kirol-portuen mantentzearekin lotutako arauak, terminologia, erabilerak eta
ohiturak ezagutu eta interpretatu ditu.
c) Lanpostura garaiz heldu da eta ez du ezarrita dagoen baino lehen utzi, justifikaziorik gabe.
d) Arretaz eta arduraz jokatu du jarraibideak eman zaizkionean.
e) Komunikazio eraginkor eta begirunezkoa izan du lantaldeko gainerako kideekin.
f) Lankidetza eta koordinazio jarrera erakutsi du lantaldeko gainerako kideekin.
g) Ikasteko eta eguneratzeko jarrera erakutsi du, oharrak egin zaizkionean bere eginkizunak
betetzeari buruz.
4.- Espazioak eta ekipamenduak
4.1 Espazioak:
AZALERA (m2)
40
100
90

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA
Balio anitzeko gela
Elektromekanika-lantegia
Egitura-konponketako lantegia

4.2 Ekipamenduak:

Balio anitzeko gela

Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta Internet.
Ikus-entzunezko bitartekoak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak.
Mahaiak eta aulkiak.

Elektromekanika-lantegia

Lan-aulki tornuziladunak.
Mekanizaziorako makinak eta erremintak,
erabilera arrunt eta kolektibokoak.
Gasolio-injektoreetarako egiaztagailua.
Baterien egiaztagailua, kargagailua, abiagailua.
Elektrizitateko erreminta espezifikoak eta
neurgailuak dituen armairua.
Soldadura biguneko eta elektrikoko ekipoak.
Motorraren osagaiak desmuntatzeko eta
egiaztatzeko erreminta eta lanabes espezifikoak.
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Ontziaren propultsio- eta gobernu-sistemen
elementuak desmuntatzeko berariazko
lanabesak.
Zulagailu eramangarriak.
Zutabe-zulagailua.
Segurtasun-ekipoak eta -bitartekoak.
Lan-gurdiak.
Osziloskopioa.

Egitura-konponketako lantegia

Konpresorea.
Egurrezko piezak desmuntatzeko eta
mihiztatzeko erreminta eta lanabes espezifikoak.
Plastikozko piezak desmuntatzeko eta
konpontzeko erreminta eta lanabes espezifikoak.
Plastikoak konpontzeko ekipoa.
Infragorrien bidez lehortzeko ekipoa.
Hautsa xurgatzeko ekipo mugikorra.
Lixagailu errotorbitalak.
Inprimazioko pistola aerografikoak.
Segurtasun-ekipoak eta -bitartekoak.
Pistola-garbigailua.
Aldamioak eta mailak.
Bolumenen erregela.
Pintura-kabina.
Huts-makina.

5.- Irakasleak.
5.1.- Sektore publikoan, lanbide-profilari lotutako lanbide-moduluak eman ahal izateko, hauek
izango dira irakasleen espezialitateak:
LANBIDE-MODULUA
3043 Mekanizazioa eta
Soldadura
3028 Kirol-ontzien oinarrizko
egitura-konponketa
3040 Ontzien gainazalak
babestu eta edertzea
3048 Propultsio-plantaren eta
lotutako ekipoen oinarrizko
mantentze-lanak
3066 Sistema elektriko eta
informatikoen oinarrizko

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEA /
BESTE BATZUK
Ibilgailuen
mantentze-lanak
Makinak, zerbitzuak
eta produkzioa
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mantentze-lanak
3068 Kirol-ontzietako aparailuen
oinarrizko mantentze-lanak
E714. Zuntzez indartutako
plastikozko piezak eta egiturak
eraikitzeko, egokitzeko eta
muntatzeko eragiketak
E715. Zuntzez indartutako
plastikozko elementuak
konpontzeko eragiketak.

Besterik: Irakasle
espezialista, kasuan
kasu

Laneko
prestakuntza eta
orientabidea
E800. Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ibilgailuen
mantentze-lanak
Makinak, zerbitzuak
eta produkzioa

3071 Lantokiko prestakuntza

Besterik: Irakasle
espezialista, kasuan
kasu
Ibilgailuen
mantentze-lanak
Makinak, zerbitzuak
eta produkzioa

Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako
katedradunak
Euskal Autonomia Erkidegoko
Bigarren Hezkuntzako
irakasleak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

5.2.- Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek behar ditu lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK
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3043 Mekanizazioa eta Soldadura
3028 Kirol-ontzien oinarrizko egitura-konponketa
3040 Ontzien gainazalak babestu eta edertzea
3048 Propultsio-plantaren eta lotutako ekipoen
oinarrizko mantentze-lanak
3066 Sistema elektriko eta informatikoen oinarrizko
mantentze-lanak
Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa edo
3068 Kirol-ontzietako aparailuen oinarrizko mantentze- dagokion mailako titulua, edo beste
lanak
zenbait titulu baliokide
E714. Zuntzez indartutako plastikozko piezak eta
egiturak eraikitzeko, egokitzeko eta muntatzeko
eragiketak
E715. Zuntzez indartutako plastikozko elementuak
konpontzeko eragiketak
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3071 Lantokiko prestakuntza

5.3.- Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek beharko dira lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3043 Mekanizazioa eta Soldadura
3028 Kirol-ontzien oinarrizko egitura-konponketa
3040 Ontzien gainazalak babestu eta edertzea
3048 Propultsio-plantaren eta lotutako ekipoen
oinarrizko mantentze-lanak
3066 Sistema elektriko eta informatikoen oinarrizko
mantentze-lanak
3068 Kirol-ontzietako aparailuen oinarrizko
mantentze-lanak
E714. Zuntzez indartutako plastikozko piezak eta
egiturak eraikitzeko, egokitzeko eta muntatzeko
eragiketak
E715. Zuntzez indartutako plastikozko elementuak
konpontzeko eragiketak
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3071 Lantokiko prestakuntza

Diplomaduna, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa edo dagokion
mailako titulua, edo beste zenbait
titulu baliokide
Automozioko goi-mailako teknikaria
edota bestelako titulu baliokideak.

6.- Lanbide-moduluen egokitasuna konpetentzia-atalekin, haiek egiaztatu edo baliozkotzeko.
KONPETENTZIA-ATAL
EGIAZTAGARRIAK

LANBIDE-MODULUAK
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3043 Mekanizazioa eta soldadura.

UC0620_1: Oinarrizko mekanizazioeragiketak egitea.

3028 Kirol-ontzien oinarrizko egitura-konponketa.

UC1456_1: Kirol-ontzien eta
laketontzien zurezko elementuak
konpontzeko eragiketa osagarriak
egitea.
UC1457_1: Kirol-ontzietan eta
laketontzietan zuntzez indartutako
plastikozko elementuak konpontzeko
eragiketa osagarriak egitea.

3040 Ontzien gainazalak babestu eta edertzea.

UC1455_1: Kirol-ontzien eta
laketontzien gainazalak babesteko eta
edertzeko eragiketa osagarriak egitea.

3048 Propultsio-plantaren eta lotutako ekipoen
oinarrizko mantentze-lanak.

UC1458_1: Kirol-ontzien eta
laketontzien propultsio-planta, makinak
eta lotutako ekipoak mantentzeko
eragiketa osagarriak egitea.

3066 Sistema elektriko eta informatikoen
oinarrizko mantentze-lanak.

UC1459_1: Kirol-ontzien eta
laketontzien sistema elektrikoak eta
elektronikoak mantentzeko eragiketa
osagarriak egitea.

3068 Kirol-ontzietako aparailuen oinarrizko
mantentze-lanak.

UC1460_1: Kirol-ontzien eta
laketontzien aparailuak mantentzeko
eragiketa osagarriak egitea.

7.- Norgehiagoka egonez gero, titulu honek onarpenerako lehentasun-irizpideak aplikatzeko
baimena ematen die erdi-mailako heziketa-ziklo hauetarako.
Titulu honek lehentasuna izango du lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan onartzeko:
Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze-lanak
Elektrizitatea eta Elektronika.
Informatika eta Komunikazioak.
Itsasoa eta Arrantza.
Fabrikazio Mekanikoa.
Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxoa.
Instalatze- eta Mantentze-lanak.
Energia eta Ura.
Erauzketa-industriak.
Kimika.

2016/3546 (1178/938)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

XVII. ERANSKINA, UZTAILAREN 7ko 104/2016 DEKRETUARENA
ETXEKO JARDUERETAKO ETA ERAIKIN-GARBIKETAKO OINARRIZKO LANBIDE-TITULUA
1.- Tituluaren identifikazioa
Etxeko Jardueretako eta Eraikin Garbiketako oinarrizko lanbide-titulua elementu hauek
identifikatzen dute:
●
●
●
●
●

Izena: Etxeko Jarduerak eta Eraikin Garbiketa.
Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
Iraupena: 2.000 ordu.
Lanbide-arloa: Gizarte eta Kultura Zerbitzuak.
Europako baliokidea: INSN-3.5.3. (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua).

2.- Lanbide-profila
2.1 Tituluaren konpetentzia orokorra
Titulu honen konpetentzia orokorra da etxeko garbiketako eta sukaldaritzako lanak egitea, arropa
zaintzea eta pertsonak etxean zaintzea, baita eraikinetako, bulegoetako eta merkataritza-lokaletako
oinarrizko garbiketa-eragiketak egitea ere, jarraibideen arabera eta kalitate-arauak errespetatuz,
indarrean dauden ingurumen-, segurtasun- eta higiene-arauak kontuan hartuz eta ahoz eta idatziz
gaztelaniaz komunikatuz eta, hala dagokionean, baita hizkuntza koofizial propioan edo atzerriko beste
hizkuntzaren batean ere.
2.2 Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta
konpetentzia-atalen zerrenda:
- Osatutako lanbide-kualifikazioak:
a) Etxeko lanak. SSC413_1. (1179/2008 Errege Dekretua, uztailaren 11koa, lanbidekualifikazioen katalogo nazionala osatzen duena, hainbat lanbide-arlori dagozkien 1. mailako
hamazazpi lanbide-kualifikazio ezartzearen bidez). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC1332_1: Etxe partikularrean, arropa eta etxeko oihalak garbitzea, lixatzea eta oinarrizko jostelanak egitea, eta oheak prestatzea.
UC1330_1: Etxe partikularrak garbitzea.
UC1331_1: Etxe partikularrean, elikagaiak prestatzea: erostea, antolatzea, manipulatzea,
kozinatzea eta prestatzea.
b) Gainazal eta altzarien garbiketa eraikin eta lokaletan. SSC319_1. (1368/2007 Errege Dekretua,
urriaren 19koa, lanbide-kualifikazioen katalogo nazionala osatzen duena, kultura- eta gizartezerbitzuak lanbide-arloko sei lanbide-kualifikazio ezartzearen bidez). Konpetentzia-atal hauek barne
hartzen ditu:
UC1087_1: Kristalak garbitzea eraikin eta lokaletan.
UC0996_1: Esku hartu beharreko espazioetan dauden altzariak garbitzea.
UC1088_1: Gainazalak garbitzea eta tratatzea makineria erabiliz eraikin eta lokaletan.
UC0972_1: Zoruak, paretak eta sabaiak garbitzea eraikin eta lokaletan.
- Osatu gabeko lanbide-kualifikazioa:
Sukaldaritzako oinarrizko eragiketak. HOT091_1. (295/2004 Errege Dekretua, otsailaren 20koa,
lanbide-kualifikazioen katalogo nazionalean biltzen diren zenbait lanbide-kualifikazio ezartzen dituena,
baita Lanbide Heziketaren Katalogo Modularrean txertatzen diren haien prestakuntza-moduluak ere):
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UC0255_1: Sukaldaritzako oinarrizko hornikuntza-, aurreelaborazio- eta kontserbazio-eragiketak
egitea.
2.3 Lanbide-ingurunea
2.3.1 Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:
Etxeko garbitzailea.
Etxeko sukaldaria.
Etxeko lisatzailea.
Etxeko langilea.
Garbitzailea.
Garbiketako peoi espezialista.
Garbiketako espezialista.
Beira-garbitzailea.
3.- Heziketa-zikloaren irakasgaiak
3.1 Tituluaren helburu orokorrak
a) Altzariak garbitzeko eta komunak, sukaldeak eta gelak desinfektatzeko teknikak aplikatzea
dagokion prozedura hautatuz eta erabilitako produktuentzat ezarritako aginduei jarraikiz beharrezkoak
diren baliabideak erabiliz.
b) Etxeko janari ohikoenez egindako platerak prestatzea eta elaboratzea, sukaldaritzako
oinarrizko teknikak eta sukaldaritza-errezetak erabiliz eta higiene-arauak aplikatuz.
c) Etxeko arropa eta jantziak garbitzea, lisatzea eta eskuz jostea, eta arropa motaren arabera
(izaera, ezaugarriak, egoera), arropa baldintza onetan mantentzeko dagokion teknika hautatzea eta
aplikatzea.
d) Material desberdinetako zoruak, kristalak eta paramentuak garbitzeko teknikak aplikatzea eta
beharrezko produktuak erabiltzea, norbera edo besteak arriskuan jartzea saihesteko erabileragomendioak jarraituta.
e) Gainazalak garbitzeko eta tratatzeko teknika industrialak aplikatzea, makina espezifiko
nagusiak erabilita eta erabilitako produktuen erabilerarako eta kontserbazio- eta mantenueskuliburuetan ezarritako aginduak jarraituta.
f) Haurrak eta mendekoak ez diren pertsona helduak zaintzeko jarduerak modu simulatuan
egitea, jarduerak bizikidetza-unitatearen eguneroko premien edo behin-behineko premien eta
betebeharreko zerbitzuaren arabera deskribatuta eta balioetsita.
g) Laguntza eskatzeko prozedurak edo ezarritako protokoloak deskribatzea, eta hala badagokio,
oinarrizko bizi-euskarriko eragiketa sinpleak egitea, antzemandako gorabeherak jakinarazterakoan
kontuan hartu beharreko alderdiak deskribatuta.
h) Ingurune naturalean izaten diren gertakariak ulertzea ezagutza zientifikoa jakintza integratu
baten moduan erabiliz; halaber, ezagutzaren eta esperientziaren eremuetan oinarrizko arazoak
identifikatu eta konpontzeko metodoak ezagutu eta aplikatzea.
i) Trebetasunak garatzea arazoak formulatu, planteatu, interpretatu eta konpontzeko; kalkulu
matematikoaren arrazonamendua aplikatzea gizartean eta lan-ingurunean moldatzeko, eta bere
baliabide ekonomikoak kudeatzea.
j) Giza gorputzaren funtzionamenduaren oinarrizko alderdiak identifikatu eta ulertzea, eta haiek
norberaren eta taldearen osasunarekin lotzea; gainera, higienea eta osasuna baloratzea bizitzan
ohitura osasungarriak garatu eta finkatzeko, zein ingurunetan dauden kontuan hartuta.
k) Natura-ondarearen zaintzarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak
garatzea, eta izaki bizidunen eta natura-ingurunearen arteko elkarreragina ulertzea, horrela gizakien
ekintzak ingurumenaren orekan dituen ondorioak baloratu ahal izateko.
l) Informazio-iturrien oinarrizko trebetasunak garatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak ikuspegi kritikoz erabiltzea, ingurune pertsonal, sozial edo profesionalean informazioa
lortu eta jakinarazteko.
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m) Kultura- eta arte- ekoizpenen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea, haien elementuak aztertzeko
oinarrizko teknikak aplikatuz, errespetuz eta sentikortasunez jokatzeko kultura-aniztasunaren, ondare
historiko-artistikoaren eta kultura- zein arte-adierazpenen aurrean.
n) Hizkuntza-trebetasun eta -abileziak garatu eta finkatzea eta eskatzen den zehaztasun,
argitasun eta arintasun-maila lortzea, gaztelaniari eta, hala denean, hizkuntza koofizialari buruzko
ezagutzak erabiliz gizarte-ingurunean, eguneroko bizitzan eta lan-jardueran komunikatzeko.
ñ) Atzerriko hizkuntzan oinarrizko hizkuntza-trebetasunak garatzea, ahoz eta idatziz komunikatu
ahal izateko eguneroko bizitzan eta lan-jardueran ohikoak eta aurreikustekoak diren egoeretan.
o) Gaur egungo gertakarien arrazoiak eta ezaugarriak ezagutzea, baita bilakaera historikoari eta
banaketa geografikoari dagozkionak ere, gaur egungo gizarteen ezaugarriak azaltzeko.
p) Printzipio demokratikoetan oinarritutako balioak eta jokaerak garatzea, eta ohiko harreman
sozialetan eta gatazken konponbide baketsuan aplikatzea.
q) Prestakuntzarako dauden baliabideak eta eskaintzak alderatu eta hautatzea bizialdi osoko
ikaskuntzarako, horrela lan-egoera berriei eta egoera pertsonal berriei egokitzeko.
r) Ekimena, sormena eta joera ekintzailea garatzea, baita norberarengan konfiantza izatea, partehartzea eta ikuspegi kritikoa ere, egoerak eta gorabeherak konpondu ahal izateko bai lan-jardueran
bai eremu pertsonalean.
s) Lanak taldean egitea, nork bere betebeharrak hartuz, besteak errespetatuz eta beraiekin
elkarlanean arituz, baita besteekiko tolerantziaz eta errespetuz ere, zereginak eraginkortasunez
egiteko eta garapen pertsonalerako lagungarri izateko.
t) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informatzeko, komunikatzeko,
ikasteko eta laneko zereginak errazteko.
u) Laneko eta ingurumeneko arriskuak lan-jarduerarekin erlazionatzea, norbera babesteko behar
diren prebentzio-neurriak erabiltzeko xedez, eta beste pertsonei eta ingurumenari kalterik ez egiteko.
v) Lanbide-jarduerako teknikak garatzea lanaren eraginkortasuna eta kalitatea ziurtatuz, eta,
bidezkoa bada, laneko jardueretan hobekuntzak proposatzea.
w) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan harturik, gizarteko
agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa
parte hartzeko.
3.2 Lanbide-moduluak
KODEA
3098
3102
3104
E690
3146
3116
3145
E691
3009
3042
3011
3012

LANBIDE-MODULUA
Jantziak eta etxeko arropa mantentzeko
lanak
Etxeko sukaldaritza
Etxe partikularrak, eraikinak, bulegoak eta
lokalak garbitzea
Etxeko eguneroko kudeaketarako laguntza
Etxeko segurtasuna
Makinekin garbitzea
Bizikidetza-unitatean mendekoak ez diren
pertsonei laguntzeko jarduerak.
Egoera berezi iragankorretan dauden
pertsonei arreta ematea
Zientzia aplikatuak I
Zientzia aplikatuak II
Komunikazioa eta gizartea I
Komunikazioa eta gizartea II
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E800
3147

Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lantokiko prestakuntza
Tutoretza eta orientabidea I
Tutoretza eta orientabidea II

GUZTIRA

53
260
33
25
2.000

2
2
1
2

3.3 Moduluen garapena
Lanbide-modulua: Jantziak eta etxeko arropa mantentzeko lanak
Kodea: 3098
Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Jantziak eta etxeko arropa baliabide mekanikoak erabiliz edo eskuz garbitzen ditu, prozedura
egokiak aplikatuta eta fabrikatzaileen jarraibideen arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jantziak eskuz edo makinaz garbitzeko sortetan sailkatu eta antolatu ditu, hainbat irizpide
kontuan hartuta (etxeko ohitura eta erabilera pertsonalak, arropa bakoitzaren egoera eta dagokion
garbiketa-prozedura), eta fabrikatzaileak koloreari eta ehun motari dagokienez emandako jarraibideak
interpretatuz.
b) Arropa sorta bakoitzari dagokion garbiketako eta zentrifugazio mekanikoko programa hautatu
du, erabilitako etxetresna elektrikoaren erabilera-eskuliburua erabilita.
c) Garbiketa-produktuen (detergenteak, leungarriak, egokitzaileak eta bestelakoak) dosifikazioa
fabrikatzaileak adierazitako proportzioetan eta hautatutako programak eskatzen duen moduan egin
du.
d) Eskuz garbitu beharreko jantziak eskuz garbitu ditu, jantzi motaren arabera beharrezkoak diren
prozedura eta produktuak erabilita.
e) Garbiketa egokitzeko neurriak aplikatu ditu, espero zen emaitza eta lortutako emaitza kontuan
hartuta, betiere jantzi motaren eta aplikatutako garbiketa-prozeduraren arabera.
f) Garbigailuaren funtzionamendu ona eta jantzien kontserbazioa bermatzeko beharrezkoak diren
erabiltzaile-mailako mantentze-prozedurak aplikatu ditu, ur-hartuneak eta ur-irteerak, danborrak,
iragazkiak eta bestelako elementuak fabrikatzailearen jarraibideen arabera gainbegiratuta.
g) Garbigailuaren erabilerarekin eta erabilitako produktuekin lotutako lan-arriskuak prebenitzeko
neurriak aplikatu ditu.
2.- Jantziak eta etxeko arropa baliabide mekanikoak edo tradizionalak erabiliz lehortzen ditu,
beharrezkoak diren prozedurak eta fabrikatzailearen jarraibideak justifikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jantziak lehortzeko sailkatu eta antolatu ditu, ehun bakoitzaren ezaugarriak kontuan hartuta eta
fabrikatzailearen gomendioen arabera.
b) Arropa sorta bakoitzari dagokion lehortze-programa hautatu du, hainbat irizpide balioetsita
(abiadura, beharrezko denbora eta hezetasun-maila), eta erabilitako etxetresna elektrikoaren
erabilera-eskuliburuari jarraikiz.
c) Jantziak xukatu ditu eta lehorketan erabilitako produktuak dosifikatu ditu (besteak beste, kolorebabesleak eta leungarriak) hautatutako programaren arabera eta fabrikatzaileak adierazitako
proportzioetan.
d) Lehorgailuaren funtzionamendu ona eta arropen kontserbazioa bermatzeko beharrezkoak diren
erabiltzaile-mailako mantentze-prozedurak aplikatu ditu, ur-irteerak, danborrak, iragazkiak eta
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bestelako elementuak fabrikatzailearen jarraibideen arabera gainbegiratuta.
e) Arropa eskuz eseki du adierazitako guneetan, aireztapen-baldintzak eta bero-iturriekiko
esposizio-baldintzak kontuan hartuta eta ehunen osotasuna mantentzeko prozedura egokiak
aplikatuta.
f) Arropa lehortzeari lotutako prebentzio-neurriak aplikatu ditu, erabilitako prozedura eta, hala
badagokio, makina kontuan hartuta eta garatutako errutinak eta saihestutako kalteak balioetsita.
3.- Jantziak eta etxeko arropa baliabide mekanikoak erabiliz edo eskuz lisatzen ditu, arropen
kontserbazioa eta higienea bermatuta eta fabrikatzailearen jarraibideen arabera egokiak diren
prozedurak aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jantziak lisatzeko sailkatu eta antolatu ditu, ehun bakoitzaren ezaugarriak kontuan hartuta eta
fabrikatzailearen gomendioen arabera.
b) Arropa sorta bakoitzari dagokion lisatze-programa hautatu du, hainbat irizpide balioetsita
(beharrezko denbora, tenperatura eta lurruna), eta erabilitako etxetresna elektrikoaren erabileraeskuliburuari jarraikiz.
c) Lisatzeko etxetresna elektrikoaren funtzionamendua bermatzen duten erabiltzaile-mailako
mantentze-prozedurak aplikatu ditu fabrikatzailearen jarraibideen arabera.
d) Lisatzea osatzeko eta egokitzeko neurri osagarriak aplikatu ditu (babesleak ezartzea,
arroparen kokapena eta egokitze-produktuak, besteak beste) lortutako emaitzak eta espero ziren
emaitzak balioetsita.
e) Arropa lisatzeari lotutako prebentzio-neurriak –posturei eta segurtasunari dagozkienak–
aplikatu ditu, erabilitako prozedura eta, hala badagokio, makina kontuan hartuta eta garatutako
errutinak eta saihestutako kalteak balioetsita.
f) Arropak gune egokietan jasotzeko prestatu eta antolatu ditu, arropak behar bezala zaintzea
bermatzeko beharrezko diren prozedura eta produktuak balioetsita.
4.- Jantzien eta etxeko arroparen oinarrizko konponketak egiten ditu, eta erabilitako tresnak
arroparen ehunaren eta premiaren arabera hautatzen ditu, arropak konponduta eta itxura egokiarekin
uzteko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Arroparen egoera egiaztatu du, eta bidezkoa izan denean, egin behar diren konponketak
balioetsi ditu (zuloak, urratuak, askatutako krisketak eta botoiak, desegindako azpildurak eta irekitzen
diren josturak, besteak beste).
b) Ehun edo arropa motaren eta atzemandako premiaren arabera beharrezko den teknika hautatu
du eta emaitza erabilera-irizpideen eta irizpide estetikoen arabera balioetsi du.
c) Tresnak eta erremintak erabilitako teknikekin lotu ditu, egin beharreko esku-hartzearen eta
konponketa-premien arabera.
d) Oinarrizko konponketa-teknikak aplikatu ditu, haiek erabiltzeak izan ditzakeen zailtasunak eta
arriskuak identifikatuta.
e) Jostotzara txukun mantendu du, barruko elementuak deskribatu ditu eta tresnak, erremintak
eta materialak jasotzeko lekuak identifikatu ditu.
5.- Arropa esleitutako gunean txukun jartzen du, haren kontserbazioa eta erabilera errazten duten
denborazko eta sasoiaren araberako irizpideak aplikatuta eta atsedenari, garbitasunari eta ordenari
loturiko irizpideak balioetsita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Atseden-tresnetako arropa aldatzeko eta maneiatzeko erritmoak eta erabilerak identifikatu ditu
(burkoak iraultzea eta betetzea eta estalkiak jartzea, besteak beste), bizikidetza-unitatearen edo
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enpresaren ohituren arabera.
b) Oheko arropa aldatzeko eta atseden-tresnak maneiatzeko hainbat programazio ezarri ditu,
higienea bermatuz eta identifikatutako erabileren eta ezarritako protokoloen arabera.
c) Oheko arropa jasotako jarraibideen arabera eta ohe mota, tenperatura eta lehentasun
pertsonalak kontuan hartuta hautatu du.
d) Ohea egin aurreko zereginak egin ditu, esaterako gela eta arropak aireztatzea eta koltxoiaren
egoera egiaztatzea.
e) Oheak egiteko ohiko prozedura gauzatu du, arropa eta erabilitako osagarriak jartzeko modua
balioetsiz eta akats estetikoak saihestuz.
f) Ohea egiteko garaian prebentzio-neurriak aplikatu ditu, ohe motaren eta erabilitako arroparen
arabera garatutako errutinak eta saihestutako kalteak balioetsita.
B) Edukiak:
1.- Jantziak eta etxeko arropa garbitzeko teknikak
Arropa garbiketarako sailkatzea eta banatzea.
Etxeko arropa eta jantziak jasotzea.
Ezaugarriak: zuntzak, koloreak, zikintasun-maila, tamaina.
Arroparen etiketak interpretatzea.
Tratamendu bereziak.
Arropak garbitu aurretik gainbegiratzea.
Etxeko arropa eta jantziak eskuz garbitzeko prozesua.
Etxeko arropa eta jantziak garbiketa automatiko bidez garbitzea.
Garbiketa-makinak: ezaugarriak eta erabilera-arauak.
Garbigailuaren eta garbigailu-lehorgailuaren oinarrizko mantentze-lanak.
Garbiketako eta orbanak kentzeko produktu espezifikoak aplikatzea.
Garbiketako eta orbanak kentzeko produktu espezifikoak dosifikatzea.
Orbanak kentzeko prozedura espezifikoak.
Arropa-garbiketaren arloko segurtasun- eta ingurumen-arauak.
2.- Jantziak eta etxeko arropa lehortzeko teknikak
Lehorketa-prozesuaren faseak.
Arropa esekitzeko eta jasotzeko teknika.
Etxetresna elektrikoen tipologia: lehorgailua eta garbigailu-lehorgailua.
Lehorgailua eta garbigailu-lehorgailua erabiltzea.
Arroparen etiketak interpretatzea.
Lehorketa-prozesuko segurtasuneko eta energia minimizatzeko neurriak.
Mota honetako makinei dagozkien lehen mailako mantentze-lanak, prebentzioa eta gorabehera
ohikoenei aurre egiteko jarduna.
3.- Arropa lisatzeko prozedurak
Lisatzeko prozesua.
Eskuz eta makinaz lisatzeko teknikak.
Arropa dagokion guneetan jartzeko prozesua.
Lisaketa-prozesuko segurtasuneko eta energia minimizatzeko neurriak.
Mota honetako makinei dagozkien lehen mailako mantentze-lanak, prebentzioa eta gorabehera
ohikoenei aurre egiteko jarduna.
4.- Jantziak eta etxeko arropa josteko oinarrizko teknikak
Josteko teknikak hautatzea: ehun motak eta ehunen ezaugarriak.
Josteko materiala.
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Eskuz eta makinaz josteko oinarrizko teknikak.
Jostotzara txukuntzea.
Joste-teknikak: albaintzea, errematatzea, barrena sartzea eta botoiak jostea, besteak beste.
5.- Arropa esleitutako gunean txukun jartzea eta gelak antolatzea
Atseden-tresnak balioestea, planifikatzea eta maneiatzea.
Oheko arropa aldatzeko errutinak balioestea, planifikatzea eta gauzatzea.
Ohe bat osatzen duten elementuak.
Oheko arroparen motak.
Oheak egiterakoan arrisku ergonomikoak prebenitzea.
Lanbide-modulua: Etxeko sukaldaritza
Kodea: 3102
Kurtsoa: 1
Iraupena: 198 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Ezarritako aurrekontuaren arabera elikagaiak erosteko zerrendak egiten ditu, besteak beste,
birjarpena bermatuta, bizikidetza-unitatearen ezaugarrietara egokituta eta kontsumo arauak
(iraungitze-data eta kontsumitzeko edo kontserbatzeko muga, besteak beste) errespetatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Sukaldeko ohiko erabilerako lehengaiak identifikatu ditu, barietate eta ezaugarri nagusiak
deskribatuta.
b) Jaki-tokian beharrezko elikagai eta produktuak daudela egiaztatu du, eta birjarpen-premiak
identifikatu ditu.
c) Familia-inguruneko kontsumo-ohiturak aintzat hartuta, produktuak berrikusteko eta birjartzeko
programa bat ezarri du.
d) Erosketa egiteko establezimendu mota egokiena zein den zehaztu du, betiere zerrendaren eta
jasotako jarraibideen arabera.
e) Erosketa-zerrenda bateko produktuen etiketen ezaugarriak eta informazioa interpretatu ditu.
f) Erositako lehengaien eta produktuen iraungitze-data egiaztatu du.
g) Aurreikusitako elikagaiak eta produktuak erosi ditu, haiek segurtasun-baldintzetan garraiatzeko
aukerak adierazita.
h) Produktuak garraiatzerakoan erosketa nola antolatu deskribatu du, besteak beste,
kontserbazio-metodoak aplikatuta.
i) Erosketak establezimendutik etxera garraiatzeari lotutako arriskuak identifikatu ditu eta
dagozkion prebentzio-neurriak aplikatu ditu.
2.- Elikagaiak eta etxean erabiltzen diren bestelako produktuak biltegiratzeko eragiketak egiten
ditu, haiek guztiak higieneko eta erabilera egokiko baldintzetan zaintzeko eta kontserbatzeko
erabilitako baliabideak justifikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Produktuak sailkatu ditu, gorde eta kontserbatzeko behar duten jardun mota kontuan izanda.
b) Elikagaiak biltegiratzeko eta kontserbatzeko gauzatu beharreko manipulazio-prozedura
deskribatu du, higiene-neurriak muturreraino eramanda.
c) Ohiko erabilerako produktu gordinak, produktu erdilanduak eta amaitutako sukaldaritzako
prestakinak kontserbatzeko eta ontziratzeko metodo sinpleak aplikatu ditu.
d) Produktu gordinak, produktu erdilanduak eta sukaldaritzako prestakinak izozteko prozedura
deskribatu du.
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e) Produktu gordinak, produktu erdilanduak eta sukaldaritzako prestakinak izozteko prozedurak
aplikatu ditu.
f) Produktuak ipintzeko eta biltegiratzeko guneak identifikatu ditu, haien ezaugarriak eta premiak
kontuan hartuta.
g) Elikagaien eta etxean erabiltzen diren bestelako produktuen biltegiratzean eta kontserbazioan
arriskuak prebenitzeko prozedura higienikoak aplikatu ditu.
3.- Egin beharreko sukaldaritza-prestaketetako sukaldaritza-produktu ohikoenen aurreelaboraziolanak egiten ditu, jardun-plan batean oinarrituz, kontsumo- eta iraungitze-irizpideak balioetsita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aurreelaborazioan gehien erabilitako produktuen, ebaketen edo piezen ezaugarriak deskribatu
ditu eta sukaldaritza-prestaketa ohikoenekin lotu ditu.
b) Aurreelaborazioan erabilitako lehengaien ahalik eta etekinik handiena ateratzeko aplikagarriak
diren irizpideak deskribatu ditu, alferrikako kostuak eta higadurak saihesteko.
c) Gehien erabiltzen diren lehengaiek ondorengo aurretiazko elaboraziorako behar dituzten
lehengoratze-prozedurak deskribatu ditu.
d) Elaboraziorako osagaiei kozinatu aurretik aplikatzen zaizkien prozedurak (garbitu, desizoztu,
moztu eta bestelakoak) deskribatu ditu.
e) Fruta, barazkiak edo latak ireki aurretik garbitzeko eskatutako tratamendua aplikatu du,
kaltegabetasuna ziurtatzeko.
f) Laneko tresnak, erremintak eta ekipoak jasotako jarraibideen eta egin beharreko jardueraren
arabera hautatu eta erabili ditu.
g) Erabilitako erreminten eta ekipoen funtzionamendua bermatzen duten erabiltzaile-mailako
mantentze-lanak egin ditu fabrikatzailearen jarraibideen arabera.
h) Laneko tresnak, erremintak eta ekipoak erabiltzeari lotutako arriskuak identifikatu ditu eta
dagozkion prebentzio-neurriak aplikatu ditu.
i) Osasun-arriskuak prebenitzeko oinarrizko higiene-arauak aplikatu ditu elikagaien aurretiazko
elaborazio-lanetan.
4.- Menu sinpleak prestatzen ditu, etxeko sukaldaritza-teknikak aplikatuta eta hartzaileen
ezaugarrien arabera ezarritako jardun-planari jarraituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mahaikideen ezaugarriak eta premiak hartu ditu kontuan.
b) Sukaldaritza-errezeta ohikoenen elaborazioa deskribatu du, erabili beharreko osagaien
kantitateak eta denbora mahaikide kopuruarekin erlazionatuta.
c) Menuak elaboratzeko erabiltzen diren sukaldeko tresneriaren, tresnen eta etxetresna
elektrikoen ezaugarriak identifikatu eta deskribatu ditu.
d) Sukaldeko oinarrizko ekipo, makina eta erremintak erabili ditu, sukaldaritzako elaborazio mota
bakoitza tresna egokiekin erlazionatuta.
e) Etxeko sukaldaritzako teknika nagusiak hautatu eta erabili ditu (erre, egosi, frijitu, zuritu eta
xehatu, besteak beste), betiere prestatu beharreko janari motarekin erlazionatuta.
f) Etxeko sukaldaritzako teknika nagusiak elaboratu beharreko errezetaren jarraibideen arabera
erabili ditu.
g) Prestatutako janaria kontserbatzeko arauak lan-planaren arabera aplikatu ditu.
h) Osasun-arriskuak prebenitzeko oinarrizko higiene-arauak aplikatu ditu etxeko sukaldaritzatekniketan.
5.- Baxera, tresnak, etxetresna elektrikoak, sukaldea eta laneko lekua garbitzen ditu, efikazia- eta
antolaketa-irizpideak aplikatuta eta laneko jardun-plana jarraituta.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Elikagaiak prestatzeko, kozinatzeko, kontserbatzeko eta kontsumitzeko erabilitako baxera eta
tresnak sailkatu ditu, eta haien garbiketarako prozedura hautatu du.
b) Eskuz garbitzeko eragiketak ordena egokiari jarraikiz eta produktuak eraginkortasunez
aplikatuta egin ditu.
c) Baxera eta tresnak ontzi-garbigailuaren ataletan txukun jarri ditu leku guztia arrazoizko eran
betez, programa hautatuz eta uraren zentzuzko erabilera bermatuz.
d) Sortutako etxeko hondakinak botatzeko, indarrean dagoen ingurumen-araudiaren arabera
sailkatu ditu.
e) Baxera eta tresna garbiak ordenatu eta txukundu ditu, eta leku egokian jarri.
f) Gunea eta etxetresna elektrikoa garbitzeko metodoa gunearen ezaugarrien arabera aukeratu
da.
g) Sukaldea eta etxetresna elektrikoak garbitzeari lotutako arriskuak identifikatu ditu eta
dagozkion prebentzio-neurriak aplikatu ditu.
h) Sukaldea eta erabilitako etxetresna elektrikoak garbitzeari lotutako balizko arriskuak identifikatu
ditu eta gauzatu beharreko jardun prebentiboak adierazi ditu.
6.- Elikagaiak manipulatzeko eta janariak prestatzeko eragiketetan elikagai-toxiinfekzioen
arriskuak identifikatzen eta prebenitzen ditu eta etxeko sukaldaritzarekin lotutako oinarrizko arauak eta
baldintza higieniko-sanitarioak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Higiene pertsonaleko arauak aplikatu ditu.
b) Instalazioekin, lokalekin, lanabesekin eta elikagaien manipulazioarekin lotutako arau higienikosanitarioak aplikatu ditu.
c) Uraren osasungarritasunarekin lotutako arau higieniko-sanitarioak aplikatu ditu.
d) Higienea bermatzeko, etxeko sukaldaritzan gehien erabilitako garbiketa-produktuen eta tresnen etiketak interpretatu ditu.
e) Baimendutako garbiketa-produktu eta -tresna egoki nagusiak identifikatu ditu haien xedea
kontuan hartuta.
f) Hondakin solidoak modu egokian bota ditu gaixotasunen transmisioa saihestearren.
g) Azaleko urak modu egokian bota ditu hustubideetatik.
h) Elikagai-toxiinfekzio ohikoenak deskribatu ditu eta balizko kausak identifikatu ditu.
i) Elikagai-toxiinfekzio nagusiekin lotutako arriskuak identifikatu ditu.
j) Elikagaien araudi higieniko-sanitarioa ez betetzeagatiko elikagai-toxiinfekzio nagusiek sortutako
eragin larriak deskribatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Etxerako elikagaiak eta produktuak erosteko prozedura
Erosketa-zerrenda egiteko prozesua.
Establezimenduak hautatzeko prozesua.
Eskaintzak.
Produktuen hautaketa.
Etxeko sukaldaritzan ohiko moduan erabiltzen diren produktuen iraungitze-data.
Jarrera-osasuna. Kargak garraiatzeko teknikak.
2.- Elikagaiak eta etxean erabiltzen diren bestelako produktuak biltegiratzeko eragiketak egitea
Produktuak ezaugarrien arabera banatzea.
Elikagaiak biltegiratzeko eta kontserbatzeko manipulazio-prozedura.
Elikagaiak kontserbatzeko eta ontziratzeko metodo sinpleak.
Izozte-prozedura.
Arriskuak prebenitzeko higiene-prozedurak biltegiratzean eta kontserbazioan.
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3.- Sukaldaritza-produktuen aurretiazko elaborazioko eragiketak egitea
Kozinatu aurreko prozedurak.
Fruta eta barazkiak garbitu eta ebaki aurretik egin beharreko garbiketa eta prestaketak.
Sukaldaritzako produktuei oinarrizko ebaketak egiteko prozedurak.
Oinarrizko eragiketak. Elementuak.
Lan-arriskuen prebentzioko neurriak.
4.- Sukaldaritzako etxeko teknikak aplikatzea
Egosteko teknikak.
Teknika batzuk eta besteak gauzatzeko prozedurak.
Lan-arriskuen prebentzioko neurriak.
Sukaldaritzako ontziteriaren, lanabesen eta erreminten deskribapena eta sailkapena.
Errezetak eta fitxa teknikoak, besteak beste.
Jasotzen dituen jarraibideak interpretatzea eta betetzea.
Elikagaiak elaboratzeko edo manipulatzeko edozein prozesutan higieneko gutxieneko arauak
aplikatzea.

5.- Baxera, tresnak, etxetresna elektrikoak, sukaldea eta lan-eremua garbitzeko prozedurak
aplikatzea
Gainazalak garbitzeko eta higienizatzeko prozedurak.
Etxetresna elektrikoak garbitzeko teknikak: garbiketa eta lehorketa.
Baxera eta lanabesak garbitzeko teknikak, eskuzko prozesuak eta automatikoak.
Garbiketako produktuak eta lanabesak aplikatzea.
Lan-arriskuak prebenitzea.
6.- Elikagai-toxiinfekzioen arriskua sukaldaritza-eragiketetan
Higiene pertsonaleko arauak.
Hondakin solidoen ezabaketa.
Azaleko uren ezabaketa.
Elikagai-toxiinfekzio ohikoenak.
Garbiketa eta desinfekzioa.
Lanbide-modulua: Etxe partikularrak, eraikinak, bulegoak eta lokalak garbitzea
Kodea: 3104
Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Etxea garbitzeko prozeduretan eragiten duten faktoreak identifikatzen ditu eta gune bakoitzean
egin daitezkeen ekintzak eta gunearen ezaugarriak eta inguruabarrak deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Garbiketa-prozedura nagusiak deskribatu ditu, gelaren ezaugarriak kontuan hartuta eta
gelaren erabileraren eta hura erabiltzen duten pertsonen arabera.
b) Uraren eta energiaren erabilera arduratsua deskribatu du etxe partikularren garbiketari
dagokionez.
c) Guneak aireztatzearen garrantzia deskribatu du eguraldia eta meteorologia-baldintzak kontuan
hartuta.
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d) Garbiketa-produktuen ezaugarri, funtzio eta aplikazio modu nagusiak deskribatu ditu,
garbiketa-prozeduren arabera.
e) Garbiketa-produktuen etiketen eta fitxa teknikoaren informazioa eta manipulazio-baldintzak
interpretatu ditu.
f) Etxeetako garbiketa egiteko produktu eta ekipoen erabilpenarekin lotutako arriskuen oinarrizko
prebentzio-arauak aplikatzearen garrantzia deskribatu du.
2.- Altzariak eta objektuak beharrezko prozedurak, lanabesak eta produktuak aplikatuz garbitzen
ditu, jasotako eskakizunen eta jarraibideen arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Garbitu beharreko etxe partikularren, eraikinen, bulegoen eta lokalen garbiketa baldintzatzen
duten faktoreak deskribatu ditu, materialak ezagututa.
b) Garbitu beharreko guneetan dauden materialak eta altzari motak identifikatu ditu eta haien
ezaugarriak eta garbiketan kontuan hartu beharrekoak deskribatu ditu.
c) Jardueren sekuentzia logikoa, erabili beharreko baliabideak, produktuak eta lana egiteko
aurreikusitako denbora deskribatu ditu.
d) Garbiketa-lanabesak eta -produktuak garbitu beharreko altzari eta objektu mota kontuan
hartuta sailkatu ditu.
e) Garbitu aurreko zereginak egin ditu, beharrezko aireztapen- eta egikaritze-baldintzak prestatuz.
f) Etxean ohikoenak diren altzariak eta dekorazio-objektuak beharrezko prozedurak, lanabesak
eta produktuak hautatuz garbitu ditu, jasotako eskakizunen eta jarraibideen arabera.
g) Garbiketa bat egin du, altzarien eta etxeko objektuen ezaugarriak mantentzen direla
bermatzeko beharrezkoak diren produktuak erabilita.
h) Garbitutako guneetako hondakinak modu selektiboan kendu ditu, ingurumen-onurak balioetsita.
i) Lana amaitutakoan, garbitutako lekua ikuskatu du zikinkeria-hondarrak detektatzeko, ezarritako
lan-plana betez; eta, hala dagokionean, eskatutako dokumentazioa bete du.
j) Erabilitako lanabesak garbitu ditu, haien kontserbazioa bermatzeko.
k) Etxeko garbiketa egitearekin lotutako lan-arriskuak prebenitzeko oinarrizko neurriak aplikatu
ditu.
3.- Paretak, leihoak, ateak, zoruak eta alfonbrak beharrezko prozedurak, lanabesak eta
produktuak aplikatuz garbitzen ditu, jasotako eskakizunen eta jarraibideen arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etxe partikularren, eraikinen, bulegoen eta lokalen barruko paretak, leihoak, ateak, zoruak eta
alfonbrak garbitu aurreko zereginak egin ditu, beharrezko aireztapen- eta egikaritze-baldintzak
prestatuz.
b) Paretak, leihoak, ateak eta zoruak beharrezko prozedurak, lanabesak eta produktuak hautatuz
garbitu ditu, jasotako eskakizunen eta jarraibideen arabera.
c) Alfonbrak ehunaren arabera erabili beharreko prozedurak, lanabesak eta produktuak hautatuz
garbitu ditu, jasotako eskakizunen eta jarraibideen arabera.
d) Garbiketa bat egin du, pareten, leihoen, ateen, zoruen eta alfonbren ezaugarriak mantentzen
direla bermatzeko produktu egokiak erabilita.
e) Pareten, leihoen, ateen, zoruen eta alfonbren garbiketaren hondakinak modu selektiboan
kendu ditu, ingurumen-onurak balioetsita.
f) Lana amaitutakoan, egindako garbiketa ikuskatu du, gera daitezkeen zikinkeria-hondarrak
detektatzeko.
g) Erabilitako lanabesak garbitu eta sailkatu ditu, haien kontserbazioa bermatuta.
h) Etxeko garbiketa egitearekin lotutako lan-arriskuak prebenitzeko oinarrizko neurriak aplikatu
ditu.
4.- Kristalezko gainazalak beharrezko prozedurak, lanabesak eta produktuak aplikatuz garbitzen
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ditu, jasotako eskakizunen eta jarraibideen arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kristalezko gainazal mota desberdinen ezaugarriak haien garbiketarako erabilitako
prozedurekin lotu ditu.
b) Kristalak garbitzeko osagarriak eta baliabide lagungarriak identifikatu ditu eta haien ezaugarriak
eta erabilera deskribatu ditu.
c) Kristalak garbitu ditu, garbiketarako beharrezkoak diren osagarriak eta baliabide lagungarriak
erabilita.
d) Inguruko elementuak garbitu ditu: markoak, pertsianak eta burdin hesiak, besteak beste.
e) Egindako garbiketaren eraginkortasuna eta erabilgarritasuna egiaztatu ditu.
f) Arriskuak prebenitzeko ezarritako neurriak aplikatu ditu, garbiketa-lanen ezaugarrien arabera.
g) Altuerako lanetarako espezifikoak diren segurtasun-neurriak aplikatu ditu.
5.- Bainugelak eta komunak beharrezko higienizazio- eta desinfekzio-prozedurak, lanabesak eta
produktuak aplikatuz garbitzen ditu, jasotako eskakizunen eta jarraibideen arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etxeetako, bulegoetako eta lokaletako bainugelen eta komunen garbiketa baldintzatzen duten
faktoreak deskribatu ditu.
b) Etxeetako, bulegoetako eta lokaletako bainugelen eta komunen garbiketa baldintzatzen duten
faktoreak deskribatu ditu.
c) Bainugeletan erabiltzen den desinfekzio-prozesua deskribatu du.
d) Komunak desinfektatzeko eta higienizatzeko prozesua deskribatu du, arlo horretako osasun
publikoko araudia kontuan hartuta.
e) Garbiketa-lanabesak eta produktuak identifikatu eta sailkatu ditu, erabilera- eta dosifikaziojarraibideen arabera, bainugelen erabilera mota kontuan hartuta eta aurreikusitako jardunei jarraikiz.
f) Bainugelak eta komunak garbitu, desinfektatu eta higienizatu ditu.
g) Ontzi espezifikoetan utzitako hondakinak ezabatzeko ekintzak egin ditu, haien higienizazioa eta
desinfekzioa bermatuta.
h) Bainugeletako hondakinak modu selektiboan kendu ditu, ingurumen-onurak balioetsita.
i) Komunetako euskarrien mantentze-lanak egin ditu.
j) Lana amaitutakoan, bainugeletan eta komunetan egindako garbiketa ikuskatu du, gera
daitezkeen zikinkeria-hondarrak detektatzeko.
k) Etxeetako bainugelen eta bulego eta lokaletako komunen garbiketa egitearekin lotutako lanarriskuak prebenitzeko oinarrizko neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.-Etxeko garbiketako prozeduretan erabakigarriak diren faktoreak
Gelak garbitzeko prozedurak.
Guneak aireztatzea.
Egindako lana egiaztatzea.
Garbiketa-produktuak erabiltzetik datozen lan-arriskuak.
Norbera babesteko ekipoak erabiltzea.
Jarrera-osasuna.
2.- Altzariak eta objektuak garbitzea.
Garbitu beharreko guneen eta elementuen tipologia.
Materialen eta gainazalen osaera identifikatzea.
Materialen eta gainazalen ezaugarriak zehaztea.
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Garbiketa-lanabesak hautatzea eta erabiltzea.
Garbiketa-lanabesak kontserbatzeko prozesuak.
Garbiketa-produktuen tipologia.
Garbiketa-produktuak behar bezala ez erabiltzetik datozen osasunerako arriskuak identifikatzea.
Etxeko altzariak eta objektuak garbitzeko teknikak.
Teknika bakoitzeko jardueren sekuentziazioa.
Lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudia.
3.- Pareten, leihoen, ateen, zoruen eta alfonbren garbiketa
Jasotako jarraibideak interpretatzea.
Zoruen, zoladuren, pareten eta sabaien materialen eta gainazalen osaera identifikatzea etxeetan,
eraikinetan, bulegoetan eta lokaletan.
Garbiketa-lanabesak eta -produktuak egin beharreko garbiketa motaren arabera hautatzea.
Etxetresna elektrikoen erabilera: erabilerrazak diren xurgagailuak.
Hondakinak sailkatzea eta banatzea.
Hondakinak edukiontzi egokietara botatzea.
Garbiketa-lanak ezarritako planaren arabera egiaztatzeko teknikak.
Norbera babesteko ekipoak erabiltzea.
Lan-arriskuen prebentzioari buruzko arauak.
4.- Kristalezko gainazalen garbiketa
Kanpoaldeko eta barnealdeko kristalak garbitzea.
Laneko lanabesen eta erreminten erabilera: jarraitu beharreko irizpideak.
Garbiketa-produktu espezifikoak erabiltzea.
Kristalak garbitzeari lotutako arriskuak identifikatzea.
Norbera babesteko ekipoak erabiltzea.
Segurtasun-neurriak aplikatzea lan-ingurunean jendea dagoenean.
5.- Bainugelen garbiketa
Etxeetako bainugelak garbitzeko eta desinfektatzeko teknikak.
Bulego eta lokaletako komunak garbitzeko, desinfektatzeko eta higienizatzeko teknikak.
Etxeetako bainugeletako eta bulego eta lokaletako komunetako orban motak.
Hondakinak sailkatzea eta banatzea.
Lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudia.
Lanbide-modulua: Etxeko eguneroko kudeaketarako laguntza
Kodea: E690
Kurtsoa: 1
Iraupena: 99 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Erabiltzaileekin egoten da eta eguneroko jarduerak egiten laguntzen die .
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsonek eguneroko lanak egiteko zer nolako laguntza-premiak dituzten identifikatu du.
b) Egunerokotasunean, segurtasunean, komunikazioan, bizikidetzan eta harreman sozialean
eragina duten etxeko eta haren inguruneko ingurumen-faktoreak eta elementu espazial eta materialak
identifikatu ditu.
c) Autonomia pertsonaleko ohiturak sortzera, mantentzera eta hobetzera zuzentzen diren esku
hartzeko teknikak eta prozedurak deskribatu ditu.

2016/3546 (1178/951)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

d) Etxeko guneen, altzarien eta tresnen banaketa, eguneratzea eta seinaleztapena zehaztu eta
aplikatu ditu, pertsonen premietara egokituta, eta haien mendekotasunaren, ohituren eta
segurtasunaren arabera.
e) Jardueren garapenari eta pertsonaren adierazpenei behatzeko teknikak eta tresnak aplikatu
ditu; horretaz gain, premia bereziak, arrisku-faktoreak, eta bilakaera fisikoa eta psikosoziala
identifikatu ditu eta lortutako datuak erregistratu ditu.
f) Erabiltzaileekin egon da eta lagundu egin die, haien autonomia pertsonala erraztuko duten
irizpideak eta estrategiak aplikatuta.
g) Jardueraren garapena bermatzeko beharrezkoak diren baliabide espazialak eta materialak
prestatu eta aplikatu ditu.
h) Jardueran zehar sortzen diren gatazkak edo gorabeherak ebatzi ditu prozedura eta teknika
egokiak erabilita, eta, hala dagokionean, ezarritako bideak erabilita, bere eskumena gainditu
dutenean.
2.- Pertsonei eta haien familia-inguruneari buruzko kudeaketak ebazten laguntzera zuzendutako
esku-hartzeak aztertzen eta gauzatzen ditu eta komunitateko baliabide eta zerbitzuak eskuratzea
errazten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adinekoei, haurrei eta gaixoei zuzenduta dauden baliabide komunitarioak identifikatu ditu.
b) Prestazio ohikoenak eskatzeko bideak eta beharrezko kudeaketak identifikatu ditu eta gizarte
laguntzako eta okupazio- eta -aisialdiko baliabideak eta prestazio ekonomikoak eta bestelako
prestazioak biltzen dituen fitxategi bat egin du.
c) Dokumentazio pertsonala eta etxeko dokumentazioa (sanitarioa, bankukoa, gutunak, etxeko
mantentze-lanei buruzkoa eta bestelakoak) aurkitzeko, antolatzeko eta artxibatzeko prozedurak
aplikatu ditu
d) Laguntzak, prestazioak eta zerbitzuak eskatzeko formatuak eta ereduak identifikatu eta bete
ditu.
e) Etxeko kasuen deribazioaren arrazoi nagusiak aipatu ditu eta dagozkien zerbitzu eta
profesionalak identifikatu ditu.
f) Adineko batek edo haur batek etxetik kanpo behar izan ditzakeen laguntza-egoerak identifikatu
ditu.
g) Pertsonaren jardun autonomoaren maila, laguntza-premiak eta baliabide eta zerbitzu egokiak
identifikatu ditu.
h) Premia horiek betetzeko egin beharreko esku-hartzeak eta kudeaketak, pertsonaren jardun
autonomoaren maila, haren eta profesionalaren ingurunea eta pertsona profesional eskudunetara
bideratzeko premia zehaztu ditu.
i) Horiek guztiak kontrolatzeko eta laguntzako eta eragile egokiei informazioa transmititzeko eskuhartzeen jarraipena egiteko eta erregistratzeko prozedurak deskribatu ditu.
j) Profesionalari ematea dagokion babesa eta laguntza identifikatu eta gauzatu du, jardunbaliabide, -prozedura eta -estrategia egokienekin.
B) Edukiak:
1.- Egoera berezi iragankorretan dauden pertsonen autonomia pertsonaleko esku-hartze
estrategiak lantzea.
Etxeko eguneroko egoeretan autonomia fisikoko ohiturak mantentzea eta haietan trebatzea.
Etxearen ezaugarriak.
Etxeko guneen, altzarien eta tresnen banaketa, eguneratzea eta seinaleztapena.
Gizarte-harremanetan, kudeaketak ebazten eta familia-ingurunean ondoan egoteko eta
laguntzeko esku-hartzeak.
Baliabide komunitarioak.
Laguntzak, prestazioak eta zerbitzuak eskatzea.
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2.- Gizarte-harremanetan, kudeaketak ebazten eta familia-ingurunean ondoan egoteko eta
laguntzeko esku-hartzeak.
Bizikidetza-unitatetik abiatuta zuzeneko laguntzako profesionalak dituen funtzioak eta zeregina.
Esku hartzeko arloak.
Jardun-estrategiak, mugak eta deontologia.
Esku-hartze ohikoenak. Izapideak. Jarraipena.
Dokumentazio pertsonala eta bizikidetza-unitatearena.
Dokumentazioa prestatu, erregistratu eta kontrolatzeko oinarrizko teknikak.
Konfidentzialtasuna beste pertsonen dokumentazioa erabiltzerakoan.
Jardun-mugak eta deontologia profesionala errespetatzea.
3.- Eguneroko bizitzarako laguntza teknikoak eta teknologikoak.
Etxeko jardueretarako laguntza teknikoak.
Altzariak eta etxebizitza eta bestelako higiezinetarako egokitzapenak.
Produktuak eta ondasunak manipulatzeko laguntza teknikoak.
Giroa hobetzeko laguntza teknikoak, makineria eta erremintak.
Aisialdirako laguntza teknikoak.
Ordenagailu pertsonalak. Internet. Posta elektronikoa.
Beste laguntza batzuk
Lanbide-modulua: Etxeko segurtasuna
Kodea: 3146
Kurtsoa: 1
Iraupena: 66 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Etxeko instalazioen (elektrizitatea, gasa eta ur-eroanbideak) segurtasunari lotutako jarduerak
gauzatzen ditu etxean bertan, instalazioen funtzionamendu egokia egiaztatuta, eta balizko arriskupuntuak eta esku hartzeko jarraibideak balioetsita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Plano edo krokisekin lagunduta, etxeko instalazioak eta haien funtzionamendua identifikatu ditu
baita arrisku-puntu nagusiak ere.
b) Instalazioak gainbegiratu ditu, narriadurazko, funtzionamendu txarreko edo prebentzio-neurririk
gabeko balizko egoerak identifikatu ditu eta egoera horiek ebazteko aukerak proposatu ditu.
c) Arrisku elektrikoko puntuak, etengailuak, korronte-harguneak eta argi-puntuak identifikatu ditu
eta haien eta dagozkien babes-elementuen erabilera egokiarekin lotu ditu.
d) Txorrotetako eta hustubideetako elementuak (iragazkiak, gomak edo antzekoak, besteak
beste) identifikatu ditu eta balizko matxurekin eta haien prebentzioarekin lotu ditu.
e) Etxeko pertsona kaltebereenek (adinagatik edo muga fisikoengatik) etxeko instalazioetarako
sarbidea edo haiekiko ustekabeko kontaktua ez izateko baliabideak jarri ditu, haien erabilgarritasuna
balioetsi du eta alternatibak proposatu ditu.
f) Hainbat arazoren aurrean (deskarga elektrikoak, gas-ihesak edo ur-instalazioaren matxurak)
babeserako erabiltzen diren elementuak identifikatu ditu eta haien funtzionamendua egiaztatu du
pertsonengan edo objektuengan eragin ditzaketen arriskuak saihesteko.
g) Etxeko eroanbideekin lotutako balizko istripuekiko edo arrisku-egoerekiko jardun-jarraibideak
deskribatu ditu, azkar baina behar den lasaitasunarekin jardutea balioetsita.
2.- Produktu toxikoekiko edo egoera txarrean dauden elikagaiekiko esposizioarekin edo halakoak
irenstearekin lotutako prebentzio-neurriak aplikatzen ditu, alde batetik, arriskuzko egoerak eta jarrerak
eta, bestetik, esku hartzeko jarraibideak balioetsita.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Inguru jakin batean produktu toxikoak edo arriskutsuak irensteak edo haiekiko esposizioak
eragin ditzakeen arriskuak identifikatu ditu, fabrikatzailearen informazioa interpretatuta.
b) Egoera txarrean dauden elikagaiak jateak eragin ditzakeen arriskuak identifikatu ditu,
elikadura-osasunari eta -higieneari buruzko informazioa oinarri gisa hartuta ohiko sintomatologiak
balioetsita.
c)Hainbat biltegiratze- eta kontserbazio-neurri ezarri ditu, ustekabeko irensteak, isuriak edo
ontzien egoerek eragindako toxikotasun-areagotzeak saihesteko eta haietara arrisku handieneko
pertsonen sarbidea prebenitzeko.
d) Elikagaiak (gordinak nahiz kozinatuak) kontserbatzeko eta kontsumitzeko neurriak ezarri ditu,
fabrikatzailearen informazioa eta nutrizio-informazioa oinarritzat hartuta.
e) Intoxikazio-kasuekin lotutako jardun-jarraibideak aplikatu ditu, pertsonei eman beharreko
informazioaren edukia eta inplikatutako profesionalekiko komunikazio-prozedura deskribatuta.
3.- Etxeko pertsonen eta ondasunen segurtasunaren arloko ohiko arrisku-egoerak prebenitzeko
lehen esku-hartze neurriak aplikatzen ditu, ingurunea eta bizikidetza-unitatearen ezaugarriak
balioetsita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ondasunen eta pertsonen segurtasunarekiko balizko arriskuak identifikatu ditu (lapurretak,
erasoak, pertsonen gainera objektuak iraultzea etxe barruan edo kanpora, besteak beste) ingurune
jakin batean, eguneroko ohiturak eta ohiko arriskuak bizikidetza-unitatearen informazioaren arabera
balioetsita.
b) Arrotzak sartzea (etxean norbait dagoenean edo inor ez dagoenean) saihesteko neurriak
aplikatu ditu, erakunde eskudunen gomendioetatik datozen protokoloak aplikatuta.
c) Etxean edo etxetik kanpora objektu arriskutsuak iraultzea saihesteko neurriak aplikatu ditu,
eraginpean hartutakoek izan ditzaketen arriskuak eta ondorio juridikoak balioetsita.
d) Aseguru-polizek biltzen dituzten prestazioak deskribatu ditu, etxeko jardueren eta erantzukizun
zibilaren arloan aplikatzeak dituen onurak balioetsita.
e) Etxeko pertsonen eta ondasunen arrisku- eta segurtasun-egoerekin lotutako jardun-jarraibideak
aplikatu ditu, pertsonei eman beharreko informazioaren edukia eta inplikatutako profesionalekiko
komunikazio-prozedura deskribatuta.
4.- Lehen esku-hartzearen lehen sorospenekin lotutako teknikak aplikatzen ditu, protokolo
aplikagarriak deskribatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Norberari gertatutako istripuak balioesteko irizpideak aplikatu ditu.
b) Arnasbidearen buxadura kentzeko teknikak deskribatu ditu elementu simulatuetan aplikatuta.
c) Lehen esku-hartzearen lehen sorospeneko teknikak deskribatu ditu eta elementu simulatuetan
aplikatu ditu, ezarritako protokoloari jarraikiz.
d) Bihotz-biriketako bizkortzerako oinarrizko teknikak deskribatu eta aplikatu ditu manikietan, eta
bidezkoa izan denean, baita teknika instrumentalak ere, oxigenoterapiako ekipoa eta desfibriladore
automatikoa erabilita.
e) Lesio, patologia edo traumatismo esanguratsuenen arrazoiak, sintomak, jardun-jarraibideak eta
prebentzio-alderdiak deskribatu ditu, jarduera kontuan hartuta.
f) Eragile fisikoek, kimikoek edo biologikoek eragindako premiazko patologia organikoen eta
lesioen simulazioetan lehen esku hartzeko lehen sorospenak aplikatu ditu.
g) Istripua izan duen pertsonarekin eta harekin daudenekin oinarrizko komunikazio-estrategiak
deskribatu ditu, oinarrizko emozio-egoerekin lotuta.
h) Dolu, antsietate, larritasun edo oldarkortasuneko balizko egoeretan aplikagarriak diren
oinarrizko teknikak deskribatu ditu.

2016/3546 (1178/954)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

B) Edukiak:
1.- Etxeko instalazioekin zerikusia duten prebentzio-neurriak
Argiaren, uraren eta gasaren etxeko instalazioen planoen eta krokisen irakurketa.
Instalazioei lotutako arriskuak: deskarga elektrikoak. Etxeetako uholdeak. Gasen portaera eta
gasok pertsonengan duten eragina. Adinagatik edo muga fisikoa izateagatik arrisku handiena duten
pertsonek dituzten arrisku ohikoenak.
Etxeko eroanbide elektrikoen eta ur-eroanbideen oinarrizko mantentze-lanak eta konponketak.
Instalazio elektrikoaren entxufeak, etengailuak eta argi-puntuak.
Txorrotak eta hustubideak. Motak, osagaiak eta doitzeko eta ordezkatzeko prozedurak.
Etxeko eroanbideekin lotutako istripuak saihesteko baliabideak.
Uholdeetan esku hartzeko jarraibideak.
Gas-ihesetan esku hartzeko jarraibideak.
Aseguruen estaldurak eta mantentze-zerbitzuak etxeko eroanbideetan gertatutako istripuen,
hausturen edo isurien kasuan.
Etxe-aseguruak eta etxeko eroanbideak mantentzeko eta konpontzeko zerbitzuak.
Arriskuaren balioespena eta larrialdi-zerbitzuei komunikatzeko protokoloak.
2.- Produktu toxikoekiko edo elikagaiekiko esposizioarekin edo halakoak irenstearekin lotutako
prebentzio-neurriak.
Etxeko produktu toxikoak. Osaeraren eta arrisku potentzialaren araberako sailkapena.
Produktu kimikoen isuriak konpontzeko jarraibideak etxeko eremurako.
Produktu toxikoak kontserbatzeko, birjartzeko eta ordezkatzeko plana.
Arriskuaren balioespena eta larrialdi-zerbitzuei komunikatzeko protokoloak.
3.- Etxeko pertsonen eta ondasunen segurtasunaren arloko ohiko arrisku-egoerekin lotutako
prebentzio-neurriak
Etxeko pertsonen eta ondasunen segurtasunaren arloko arriskuak, bizikidetza-unitateen
osaeraren arabera.
Arrotzak sartzea prebenitzeko jarraibideak.
Jardun-jarraibideak ondasun-lapurretaren kasuan.
Etxe barruan objektu arriskutsuak iraultzea prebenitzeko jarraibideak.
Etxetik kanpora objektu arriskutsuak iraultzea prebenitzeko jarraibideak.
Aseguruak: motak eta estaldurak.
Estaldurak aplikatzea eskatzeko kudeaketak. Dokumentazioa.
Arriskuaren balioespena eta larrialdi-zerbitzuei komunikatzeko protokoloak.
4.- Bizi-euskarriko teknikak eta lehen esku-hartzearen lehen sorospenak
Hemorragiak. Motak.
Erredurak. Motak.
Bendajeak. Motak.
Bizkortzea.
Ahotik ahorako arnasa.
Ustekabean irentsitako elikagaiak, likidoak edo objektuak, besteak beste, ateratzeko teknikak.
Larrialdietarako jardun-protokoloa: gaixoaren hasierako ebaluazioa, jardunaren plangintza,
kokapena eta iristeko moduak, balizko arriskuak identifikatzea, eremua babestea eta istripua izan
duenarengana iristea.
Lehen sorospenetako botikina: tresnak, sendabide-materiala, oinarrizko sendagaiak.
Lanbide-modulua: Makinekin garbitzea
Kodea: 3116
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Kurtsoa: 2
Iraupena: 72 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Garbiketa industrialeko eta zoruen tratamendurako prozedurak zehazten ditu, makinak,
osagarriak eta produktuak zoladuraren eta haren gainazalaren ezaugarrien arabera hautatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Garbitu beharreko gainazalak estaltzen dituzten materialen arabera sortzen eta metatzen diren
zikinkeria motak identifikatu ditu, garbiketa egiteko esku-hartze desberdinak eraginez.
b) Zoruak garbitu eta tratatzeko prozedurak deskribatu ditu: ekortzea, garbitzea, desugertzea,
ezkoztatzea, distiraraztea/beiraztatzea, xurgatzea eta orraztea, besteak beste, eta aplikatzen diren
gainazal motekin lotu du.
c) Ekipoak identifikatu eta sailkatu ditu.
d) Aplikazio nagusiak identifikatu ditu, egiten dituzten lanekin lotuta.
e) Makina eta ekipo desberdinen arteko loturak egiaztatu ditu, eta hutsegiteak ikusi direnean
zuzendu egin dira.
f) Erabiltzaile-mailako mantentze-lanak egin ditu, ekipoen funtzionamendua bermatzeko.
g) Behar diren segurtasun-neurriak hartu ditu, ekipamenduak piztetik eta itzaltzetik etorritako lanarriskuak ekiditeko.
h) Ergonomiako eta lan-osasuneko irizpideak kontuan hartuz kokatu ditu ekipoak.
2.- Zoruak makina industrialak eta haien osagarriak erabiliz ekortzen ditu, garbiketaren
funtzionamendua eta kalitatea balioetsita eta garbitu beharreko gainazalaren ezaugarriak kontuan
hartuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekortzeko makina motak eta garbiketa-osagarriak eta -lanabesak identifikatu eta sailkatu ditu,
haiek ematen dituzten aukerak, erabiltzeko modua eta aplikazio-prozesuak adierazita.
b) Ekortzeko makinen garbiketa-prozedurak deskribatu ditu.
c) Aplikazio nagusiak identifikatu ditu, egiten dituzten lanekin lotuta.
d) Ekortzeko makinaren konexioak egiaztatu ditu, eta hutsegiteak ikusi direnean zuzendu egin
dira.
e) Mantentze-lanak egin ditu, ekortzeko makinaren funtzionamendua bermatzeko.
f) Behar diren segurtasun-neurriak hartu ditu, ekipamenduak piztetik eta itzaltzetik etorritako lanarriskuak ekiditeko.
g) Ergonomiako eta lan-osasuneko irizpideak kontuan hartuz maneiatu du ekortzeko makina.
3.- Zoruak makina industrialak eta haien osagarriak erabiliz garbitzen ditu, garbiketaren
funtzionamendua eta kalitatea balioetsita eta garbitu beharreko gainazalaren ezaugarriak kontuan
hartuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Garbitzeko makina motak eta garbiketa-osagarriak eta -lanabesak identifikatu eta sailkatu ditu,
haiek ematen dituzten aukerak, erabiltzeko modua eta aplikazio-prozesuak adierazita.
b) Garbitzeko makinen garbiketa-prozedurak deskribatu ditu.
c) Aplikazio nagusiak identifikatu ditu, egiten dituzten lanekin lotuta.
d) Garbitu beharreko zoruaren perimetroa mugatu du, erorketak edo istripuak saihesteko.
e) Mantentze-lanak egin ditu, garbitzeko makinen funtzionamendua bermatzeko.
f) Behar diren segurtasun-neurriak hartu ditu, ekipamenduak piztetik eta itzaltzetik etorritako lanarriskuak ekiditeko.
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g) Ergonomiako eta lan-osasuneko irizpideak kontuan hartuz maneiatu du garbitzeko makina.
4.- Zoruak hautatutako makina industrialak eta haien osagarriak erabiliz distirarazten ditu,
garbiketaren funtzionamendua eta kalitatea balioetsita eta garbitu beharreko gainazalaren ezaugarriak
kontuan hartuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Zoruko argizari-hondarrak eta gehiegizko zikinkeria kentzeko desugerketa-prozedura
deskribatu du.
b) Gainazalen desugerketa egin du zorua babesteko, dagoen zoladuraren arabera beharrezkoa
den teknika aplikatuta.
c) Garbitzeko makina motak eta garbiketa-osagarriak eta -lanabesak identifikatu eta sailkatu ditu,
haiek ematen dituzten aukerak, erabiltzeko modua eta aplikazio-prozesuak adierazita.
d) Ezkoztatzeko makinekin garbitzeko prozedurak deskribatu ditu.
e) Zorua distirarazteko prozedurak deskribatu ditu.
f) Gainazalen ezkoztatzea eta distiraraztea egin du, dagoen zoladuraren arabera beharrezkoa
den teknika aplikatuta.
g) Aplikazio nagusiak identifikatu ditu, egiten dituzten lanekin lotuta.
h) Distirarazi beharreko zoruaren perimetroa mugatu du, erorketak edo istripuak saihesteko.
i) Erabiltzaile-mailako mantentze-lanak egin ditu, erabilitako makineriaren funtzionamendua
bermatzeko.
j) Behar diren segurtasun-neurriak hartu ditu, ekipoak piztetik eta itzaltzetik etorritako lanarriskuak ekiditeko.
k) Ergonomiako eta lan-osasuneko irizpideak kontuan hartuz maneiatu du ezkoztatzeko makina.
5.- Garbiketa-makinak jardunean mantentzen ditu, dagozkion erabilera- eta mantentzeeskuliburuetan eskatzen diren jarduerak gauzatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Garbiketa-eragiketekin lotutako makina, osagarri eta erreminten ezaugarriak ezarri ditu.
b) Garbiketa-eragiketekin lotutako makina, osagarri eta erreminten aplikazioak kontuan hartu ditu.
c) Prebentzioko mantentze-plana aplikatu du makineriaren jarraipena eta gainbegiraketa egiteko,
fabrikatzailearen jarraibideen arabera.
d) Makinak abiarazteko eta gelditzeko eragiketak ezarritako prozedurei jarraituz egin ditu.
e) Garbiketa-eragiketekin lotutako makina, osagarri eta erreminten prestaketa- eta mantentzeeragiketak egin ditu.
f) Garbiketa-eragiketekin lotutako makina, osagarri eta erremintak prestatzeko jardueretan
egiaztatu ditu prebentzio- eta segurtasun-baldintzak.
g) Eragiketa guztiak egin dituenean arriskuen prebentzioari buruzko araudia, laneko
segurtasunekoa eta ingurumena babestekoa kontuan hartu ditu.
B) Edukiak:
1.- Zoruen garbiketa industriala egiteko eta zoruak tratatzeko prozedurak
Garbitu beharreko gainazaletan sortutako eta metatutako zikinkeria motak.
Zoruak garbitzeko eta tratatzeko prozedurak.
Garbiketan erabilitako ekipoak.
Garbiketa industrialean egiten diren ohiko eragiketak.
Ekipoak erabiltzetik datozen lan-arriskuak.
Jarrera-osasuna.
2.- Zoruak makineria industrialarekin ekortzea
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Jasotzen dituen jarraibideak interpretatzea eta betetzea.
Ekortzeko makinekin erabilitako garbiketa-produktuen motak.
Garbiketa-lanak langileak beren lanpostuetan daudela edota inguruetan daudela egitea
(pertsonak igarotzen diren bitartean).
Lan-arriskuen prebentzioari buruzko arauak.
3.- Zoruak makineria industrialarekin garbitzea
Jasotzen dituen jarraibideak interpretatzea eta betetzea.
Garbitzeko makinekin erabilitako garbiketa-produktuen motak.
Garbiketa-lanak langileak beren lanpostuetan daudela edota inguruetan daudela egitea
(pertsonak igarotzen diren bitartean).
Lan-arriskuen prebentzioari buruzko arauak.
Ingurumen-osasuneko arauak.
4.- Zoruak makineria industrialarekin distiraraztea
Desugertzeko teknika.
Ezkoztatzeko teknika.
Distirarazteko-beiraztatzeko teknika.
Prozedurak, produktuak, erremintak eta makineria.
Desugertzeko, ezkoztatzeko eta distirarazteko-beiraztatzeko lanak langileak beren lanpostuetan
daudela edota inguruetan daudela egitea (pertsonak igarotzen diren bitartean).
Lan-arriskuen prebentzioari buruzko arauak.
Ingurumen-osasuneko arauak.
5.- Garbiketa-makinen oinarrizko mantentze-lanak
Garbiketarako erreminten eta makineria industrialaren deskripzioa.
Erabilera-prozedurak.
Makineria industrialaren prebentziozko mantentze-lanak.
Motak, egokitzapena eta araudia.
Lanbide-modulua: Bizikidetza-unitatean mendekoak ez diren pertsonei laguntzeko jarduerak
Kodea: 3145
Kurtsoa: 2
Iraupena: 120 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Haurrei eta mendekoak ez diren beste pertsonei laguntzeko eragiketa simulatuak egiten ditu,
egin beharreko jardunak hartzailearen arabera identifikatuta eta deskribatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jardun-planean edo jasotako jarraibideetan biltzen diren jarduerak identifikatu ditu.
b) Jardun-plana haurren eta mendekoak ez diren pertsonen ezaugarriei egokitzearen garrantzia
balioetsi du.
c) Haurrekin eta mendekoak ez diren pertsonekin bete beharreko premiak eta eskaerak kontuan
hartu ditu.
d) Bizikidetza-unitatearen berezko ezaugarriak errespetatu ditu.
e) Haurren autonomia pertsonala sustatu du.
f) Ezarritako ildo eta orientabideak errespetatu ditu.
g) Agindutako zereginak jarrera positiboarekin egin ditu.
2.- Sexu eta adin desberdinetako pertsonekin komunikazio simulatua mantentzen du, jokabide
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egokiarekin eta oinarrizko komunikazio-teknikak aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etxeko bizikidetza-unitate bateko balizko kideen ezaugarriak identifikatu ditu.
b) Jarrera eta diskurtsoa komunikazio-egoerara moldatu ditu.
c) Bizikidetza-unitateko kideei buruzko beharrezko informazioa lortu du.
d) Komunikazioaren garrantzia balioetsi du, balizko gatazkak edo gaizki-ulertuak saihesteko.
e) Elkarrizketa naturala izan du, bidezkoa izan denean, beharrezkoa den informazioa eta
argibideak eskatuta.
f) Besteekiko jarrera adostaile eta sentibera izan du, enpatiarekin eta amultsu eta adeitsu agertuz.
g) Gizarte-trebetasunek lan-jardunean duten garrantzia balioetsi du.
3.- Haurren oinarrizko premiekin eta laguntza-premiekin lotutako eragiketak egiten ditu,
beharrezkoak diren elikadurako, higieneko eta atsedeneko jarraibideak aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Elikadura, higiene eta atsedenarekin lotutako jarduerak haurren adinak eskatzen duenarekin
eta jardun-planeko baldintzekin identifikatu ditu.
b) Menu mota nagusien ezaugarriak identifikatu eta deskribatu ditu eta haurraren adinera egokitu
ditu.
c) Balizko elikadura-alergia eta -jasanezintasunak eta balizko jardunak deskribatu ditu.
d) Haurren garbiketa, higienea, jantziak, atsedena eta loarekin lotutako jardun-jarraibideak
deskribatu eta aplikatu ditu.
e) Haurrak entretenitzeko oinarriko jarduerak egin ditu.
f) Ezarritako eguneroko errutinak deskribatu eta egin ditu.
g) Haurren oinarrizko premiak artatzearekin lotutako eragiketak egin ditu, haurren ezaugarrien
arabera.
h) Haurren oinarrizko premiak betetzearekin lotutako jardueren garrantzia balioetsi da.
4.- Mendekoak ez diren pertsona helduen oinarrizko premiekin eta laguntza-premiekin lotutako
jarduerak egiten ditu, jasotako jarraibideak aplikatuta eta pertsonen ezaugarriak kontuan hartuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Elikadura, higiene eta atsedenarekin lotutako jarduerak mendekoak ez diren pertsona helduen
adinak eskatzen duenarekin eta jardun-planeko baldintzekin identifikatu ditu.
b) Menu mota nagusien ezaugarriak identifikatu eta deskribatu ditu eta mendekoa ez den
pertsona helduaren adinera egokitu ditu.
c) Balizko elikadura-alergia eta -jasanezintasunak eta balizko jardunak deskribatu ditu.
d) Mendekoak ez diren pertsona helduen garbiketa, higienea, jantziak, atsedena eta loarekin
lotutako jardun-jarraibideak deskribatu eta aplikatu ditu.
e) Mendekoak ez diren pertsona helduen oinarrizko premiak betetzearekin lotutako jardueren
garrantzia balioetsi da.
5.- Bizikidetza-unitatearekin lotutako informazio-jarduerak gauzatzen ditu, gorabeherak
jakinarazita eta ohiko komunikazioak eta mezuak izan behar duen egitura deskribatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gorabeherak jakinarazteko prozesuarekin lotutako adimen emozionalaren oinarrizko
printzipioak deskribatu ditu.
b) Sortutako gorabeherak zehaztasunez eta modu argi eta laburrean jakinarazi ditu.
c) Burututako zereginak jasotako jarraibideen arabera deskribatu ditu.
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d) Une oro lanbide-inguruneko pertsonekiko errespetua izan du.
e) Ikastearen aldeko jarrera positiboa erakutsi du.
f) Eginkizunen garapenean autokritikak duen garrantzia balioetsi du.
g) Txukun janztearen eta irudi pertsonal dotorea izatearen garrantzia balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Mendekoak ez diren pertsonei laguntzeko teknikak aplikatzea
Mendekoak ez diren pertsonen tipologia.
Haurren premiak eta eskaerak.
Mendekoak ez diren pertsonen premiak eta eskaerak.
Mendekoak ez diren pertsonei buruzko lan-plana.
2.– Oinarrizko komunikazio-teknikak aplikatzea bizikidetza-unitatean.
Haurrekin komunikatzea.
Adinekoekin komunikatzea.
Entzute aktiboa.
3.- Haurren oinarrizko premiak artatzea
Eguneroko errutinak planifikatzea.
Haurren menuak prestatzea.
Haurren garbiketa. Jarraibideak.
Haurren atsedena.
Haurren jantziak. Laguntzak.
4.- Mendekoak ez diren pertsonen oinarrizko premiak artatzea
Eguneroko errutinak planifikatzea. Jarraibideak.
Mendekoak ez diren pertsonentzat menuak prestatzea.
Mendekoak ez diren pertsonei arropak eta oinetakoak janzten laguntzea.
5.- Bizikidetza-unitateari buruzko informazioa
Agindutako etxeko lanak antolatzea eta garatzea.
Egindako jarduerei buruzko informazioa.
Gorabeherak jakinaraztea.
Gorabeherak jakinarazteko prozesuari adimen emozionalaren oinarrizko printzipioak aplikatzea.
Lanbide-modulua: Egoera berezi iragankorretan dauden pertsonei arreta ematea
E691 kodea
Kurtsoa: 2
Iraupena: 168 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Egoera berezian dauden pertsonen eta haien ingurunearen ezaugarri eta arreta-premia
nagusiak deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Esku-hartzearen xede diren kolektiboen berezko aldaketa biologikoak, psikologikoak eta
sozialak aldaketa haiek pertsonaren eguneroko moldaeran dakartzaten zailtasunekin lotu ditu.
b) Adineko pertsonen, gaixoen edo bestelakoen berezko narriadura pertsonalaren eta sozialaren
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agerpen nagusiak identifikatu ditu.
c) Etxez etxeko laguntza-zerbitzuari eta dagokien erreferentziazko profesionalari egokitzeko
aldian, egoera berezian dauden pertsonen jarrera- eta portaera-ezaugarriak, eta haien ingurunea
deskribatu ditu.
d) Egoera berezian dauden pertsona eta kolektiboei zuzendutako esku-hartze sozialaren
printzipio etikoak azaldu ditu.
e) Egoera berezian dauden pertsonei zuzendutako esku-hartze profesionaletan izan beharreko
jarrera eta balioak azaldu ditu.
f) Erabiltzailearen narriadura identifikatu du, eta horrek autonomia pertsonalean eta eguneroko
moldaera oinarrizkoan, pertsonalean eta sozialean duen eragina zehaztu du.
g) Azaleratzen diren portaera profesionalak identifikatu ditu.
h) Pertsonaren eta haren ingurukoen parte-hartzea identifikatu du.
i) Erabiltzailearekin eta haren familiarekin komunikatzeko eta harremanetan jartzeko jarrera
profesional egokiak zehaztu ditu.
j) Erabiltzailearekin eta haren ingurukoekin ezarritako harreman-loturak (afektiboak, arauzkoak,
nortasunekoak) identifikatu ditu.
2.- Etxebizitzan higiene pertsonaleko eta ohea prestatzeko teknikak egokitzen eta aplikatzen ditu
agindupean, ohiko erabilerako produktuak, materialak eta tresnak hautatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Osasun-egoeraren arabera pertsona batek (bereziki, gaixo dauden adinekoen, haurren edo
desgaituen kasuan) behar dituen laguntza higienikoen motak zehaztu ditu, eta haren inguruneak bete
beharreko higiene- eta osasun-baldintzak identifikatu ditu.
b) Larruazalaren ezaugarri anatomofisiologikoak deskribatu ditu, eta presioaren ondoriozko
ultzerak sortzeko mekanismoak eta haiek sarrien agertzen diren leku anatomikoak azaldu ditu, baita
prebentzio-neurri nagusiak eta haiek tratatzeko eta prebenitzeko produktu sanitarioak ere.
c) Garbitasun eta higiene pertsonaleko prozedurak deskribatu eta aplikatu ditu, baita pertsona
inkontinenteei edota kolostomizatuei zuzendutako laguntza bereziak ere, haiek gauzatzeko
beharrezko produktuak, materialak eta laguntza teknikoak zehaztuta.
d) Protesiak garbitzeko eta zaintzeko teknikak deskribatu eta aplikatu ditu, beharrezko materialak
zehaztuta, pertsona erabiltzailearen egoera eta premiak aintzat hartuta.
e) Etxebizitzan dauden ohe motak, osagarriak eta garbiketarako eta atsedenerako laguntza
teknikoak azaldu eta identifikatu ditu, hurrengo erabileretarako prestatzeko eta jasotzeko teknikak
aplikatuta.
f) Ohe mota bakoitza egiteko teknikak aplikatu ditu, pertsonaren “erosotasun” premiak eta
baliaezintasun-maila kontuan izanda.
g) Pertsonaren premia soziosanitarioei erantzuteko jardueretan haren eta bere ingurukoen partehartzea identifikatu eta sustatu du.
3.- Sendagaiak ahotik, bide topikotik eta ondestetik emateko aginduak betetzen ditu, baita bero
eta hotz-tratamendu lokalak ematekoak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza organismoaren gainean hotzak eta beroak duten eragina, eta haien indikazioak eta
kontraindikazioak deskribatu ditu.
b) Sendagaiak emateko bide ohikoenen ezaugarri anatomiko eta fisiologiko nagusiak deskribatu
ditu.
c) Sendagaiak bide desberdinetatik emateko beharrezko materialen ezaugarriak azaldu ditu.
d) Aerosolterapiako eta oxigenoterapiako teknikak aplikatzeko prozedurak eta haiek zuzen
gauzatzeko beharrezko materialak azaldu ditu.
e) Pertsonaren premia soziosanitarioei erantzuteko jardueretan haren eta bere ingurukoen partehartzea identifikatu eta sustatu du, pertsonaren autonomian eta autodeterminazioan laguntzeko.
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f) Sendagaiak emateari lotutako arrisku nagusiak deskribatu ditu, sendagai motaren, emateko
bidearen, pertsonaren ezaugarrien eta medikuaren jarraibidearen arabera.
g) Etxez etxeko zaintzen protokoloan zehaztuta dauden bizi-konstanteak hartzeko teknikak
gauzatu ditu.
h) Hainbat egoeratan, sendagaiak ahotik, bide topikotik eta ondestetik eman ditu, ezarritako
jarraibideak beteta.
4.- Dieta mota desberdinak aztertzen ditu laguntzarekin eta emandako aginduei jarraikiz,
erabiltzaileari ahoratzen laguntzeko, eta haren hondakinak jasotzeko teknikak aplikatzen ditu.
a) Dieta osasungarri baten osaera aztertu du, eta gizabanakoaren behar nutritibo-dietetikoak
deskribatu ditu, haren ezaugarri fisiologikoak, patologikoak eta jokabidekoak kontuan izanda.
b) Eguneko eta/edo asteko menu-proposamenak prestatu ditu, erabiltzaileen ezaugarriak eta
dauden agindu dietetikoak kontuan izanda.
c) Digestio-aparatuaren, aparatu endokrinoaren eta gernu-aparatuaren ezaugarri anatomiko eta
fisiologiko nagusiak deskribatu ditu.
d) Adinduen eta eriondoen elikaduraren berariazko ezaugarriak azaldu ditu.
e) Hainbat patologiari aplikatutako agindu dietetikoak maneiatu ditu, eta haietako bakoitzean
dietak duen eragina aztertu du.
f) Ahotik elikagaiak emateko teknikak deskribatu ditu, erabiltzailearen eta ahoratzen laguntzeko
beharrezko materialen arabera.
g) Erabiltzaile mota desberdinen hondakinak jasotzeko teknika ohikoenak azaldu ditu, ezarritako
arau higieniko-sanitarioak deskribatuta.
h) Ahoratzen laguntzeko teknikak aplikatu ditu, erabiltzaile bakoitzaren ezaugarriak eta premiak
kontuan izanda.
i) Erabiltzaile mota desberdinen hondakinak jaso dira, premien eta ezarritako protokoloen
arabera.
5.- Erabiltzailea lekualdatzeko, mobilizatzeko, posturan jartzeko eta joan-etorriak egiten
laguntzeko teknikak gauzatzen ditu, emandako informazioaren arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaixoa mobilizatzeko, ohean posturan jartzeko eta joan-etorriak egiten laguntzeko tekniken eta
laguntza teknikoen ezaugarriak eta aplikazio ohikoenak deskribatu ditu.
b) Lokomozio-aparatuaren ezaugarri anatomiko eta fisiologiko nagusiak azaldu ditu.
c) Erabiltzaileari eta haren zaintzaile nagusiei behar bezala definitutako egoera jakin batzuetan
irakasten, orientatzen eta parte hartzen lagundu du, hauei dagokienez: lekualdatzea, mobilizatzea,
joan-etorriak egitea, posturan jartzea, laguntza teknikoak mantentzea, segurtasuna, lekualdatzezerbitzua edo zaintzaile nagusien lesioen prebentzioa.
d) Mobilizatu, lekualdatu eta joan-etorriak egiteko teknikak aplikatu ditu, pertsonaren “erosotasun”
premiak kontuan izanda.
6.- Premiazko asistentzia sanitarioko teknikak gauzatzen laguntzen du, egoeraren eta
aplikagarritasun-mailaren arabera, teknika egokiena zehaztuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Traumatismoak eragiten dituzten seinale eta sintoma ohikoenak (hausturak, zaintiratuak eta
luxazioak) azaldu ditu, immobilizazio-maniobra egokiak zehaztuta.
b) Dagokion mailan, bihotz-biriketako bizkortze-teknikak aplikatzeko edukiak eta sekuentziak
azaldu ditu.
c) Hedaduraren eta sakoneraren arabera erredura motak azaldu ditu, premiazko asistentzia
sanitarioko neurriak deskribatuta.
d) Zauri eta hemorragia motak azaldu ditu eta haien motaren eta egoeraren arabera berehala
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jarduteko maniobrak deskribatu ditu.
e) Sintoma adierazgarrienen arabera intoxikazio mota nagusiak bereizi ditu, eta sartzeko bideak
eta ezabatzeko metodoak zerrendatu ditu.
f) Urrutiko kontsulta batean, gertatutakoari eta istripua izan duenari buruz medikuari zer
informazio eta nola jakinarazi behar zaion azaldu du.
g) Larrialdietako botikin batek bildu behar dituen materialen eta produktu sanitarioen zerrenda bat
egin du.
h) Bendajeak aplikatu ditu eta ferula sinpleak jarri ditu.
i) Bihotz-biriketako bizkortzearen oinarrizko maniobrak gauzatu ditu.
j) Hainbat lekutan (bizkarrezurra, goiko gorputz-adarrak, beheko gorputz-adarrak eta
politraumatismoa) kokatutako hausturak immobilizatzeko maniobrak egin ditu.
k) Hemorragiak geratzeko maniobrak egin ditu.
B) Edukiak:
1.- Egoera berezi iragankorretan dauden pertsonen ezaugarriak eta premiak identifikatzea.
Egoera berezian dauden pertsonen ezaugarriak eta premiak: eriondoak, istripua izandakoak eta
gaixo iragankorrak.
Egoera berezian dauden pertsonen bizi-kalitatea, laguntza eta autodeterminazioa.
2.- Etxez etxeko arretaren eremua zehaztea
Premia bereziak dituzten pertsona eta kolektiboekin esku hartzeko printzipio etikoak.
Egoera berezi iragankorretan dauden pertsonen gaineko esku-hartzearen printzipio etikoak
aintzat hartzea.
Konfidentzialtasuna informazio pertsonala eta medikoa erabiltzerakoan. Egoera berezi
iragankorretan dauden pertsonen intimitatearekiko errespetua.
Etxez etxeko laguntzako profesionalaren higienea eta presentzia fisikoa mantentzea.
Pertsonentzako erabateko laguntza. Laguntza leuntzeko teknikak.
Laguntza-erlazioaren dinamika: egokitzapena, zailtasunak, mugak eta arrisku psikologikoen
prebentzioa.
Dolu-egoeretako esku-hartzea.
Laguntza fisikoko jardueren bilakaera funtzionala eta garapena behatu eta erregistratzea. Etxez
etxeko egoeretan aplikatzen diren behaketa-teknikak eta -tresnak.
Zaintza eta higiene pertsonalerako laguntza-teknikak.
3.- Egoera berezi iragankorretan dauden pertsonen higiene- eta garbiketa-teknikak aplikatzea.
Larruazaleko organoaren printzipio anatomofisiologikoak eta gorputz-higienearen oinarriak.
Patologia ohikoenak.
Gorputz-garbitasun eta higienerako teknikak etxez etxeko laguntza tipologiaren arabera.
Presioaren ondoriozko ultzerak. Prebentzioa eta tratamendua.
Paziente inkontinentearentzako eta kolostomizatuarentzako zaintzak.
Infekzioen prebentzioa eta kontrola.
Egoera berezi iragankorrean dagoen pertsonaren eta haren ingurunearen autonomia sustatzea,
higienea eta garbitasuna hobetzeko.
4.- Elikadura-teknikak erabiltzea
Ahotik eta bide enteraletik elikatzea.
Ahoratzeko laguntza teknikoak.
Ahoratzen laguntzea.
5.- Hondakinen bilketa Hondakinak biltzeko baliabideak eta materialak.
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Hondakinen ezabaketa.
Arau higieniko-sanitarioak.
Norberaren higienea eta presentzia fisikoa mantentzea.
Mendeko pertsonaren eta haren ahaideen intimitatearekiko errespetua.
6.- Sendagaiak etxean bertan ematea
Metabolismoaren bilakaera bizi-zikloan.
Farmakologia orokorraren printzipioak.
Sistema kardiobaskularraren, arnasakoaren eta iraizlearen printzipio anatomofisiologikoak.
Lotutako patologia.
Bizi-konstanteak.
Sendagaiak prestatzeko eta ahotik, bide topikotik eta ondestetik emateko teknikak.
Aerosolterapiako eta oxigenoterapiako teknikak.
Hotza eta beroa aplikatzeko teknikak.
Farmakoen arriskuak.
Botikinak eratzea eta mantentzea.
7.- Egoera berezi iragankorretan dauden pertsonen mobilitatea
Giza gorputzaren sostengu- eta mugimendu-printzipio anatomofisiologikoak.
Lokomozio-aparatua.
Lokomozio-aparatuaren patologiarik ohikoenak.
8.- Mobilizatu, lekualdatu eta joan-etorriak egiteko teknikak erabiltzea
Jarrera anatomikoak.
Egoera berezi iragankorretan dauden pertsonentzat, joan-etorriak egin, lekualdatu eta
mobilizatzeko teknikak eta laguntza teknikoak.
Ohean posturan jartzeko teknikak.
Egoera berezian dagoen pertsona eta haren zaintzaile nagusiak orientatzea.
Egoera berezian dagoen pertsonaren eta haren ingurunearen autonomia sustatzea, mobilitatea
eta egoera fisikoa hobetzeko.
9.- Bizi-konstanteak hartzea
Tenperatura.
Arnas maiztasuna.
Arteria-presioa.
Bihotz-maiztasuna.
Aurrekoak jasotzea.
10.- Segurtasuneko eta lehen sorospeneko teknikak aplikatzea
Lehen sorospenak.
Intoxikazioak.
Traumatismoak. Hesgailuak jartzea eta immobilizazioak.
Bihotz-biriketako bizkortze-teknikak.
Erredurak.
Zauriak eta hemorragiak.
Intoxikazioak.
Larrialdietako botikina.
Urruneko kontsultak.
Mendeko pertsonaren ingurunean arriskuak prebenitzea.
Autobabeseko neurriak.
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Lan-arriskuen prebentzioari arreta berezia eskaintzea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak I.
Kodea: 3009
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problema errazak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna
eta autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi errazak proposatu ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik bildutako
zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesiak aztertu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats eman dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta frogen bidez defendatu du bere jarrera
hori.
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta gatazkak konpontzeko trebetasunak badituela
azaldu du.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Gidoi bati jarraikiz, ikerketa eta laborategiko praktika errazak egiten ditu; horretarako, hainbat
teknika aplikatzen ditu, materiala behar bezala erabili, magnitude egokiak neurtu, eta emaitzak
interpretatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko oinarrizko materialaren zerrenda egin du, izan ditzakeen aplikazioak ere jasota.
b) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
c) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitatetan adierazi.
d) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
e) Egin behar duen teknika esperimental bakoitzean, kontuan izan ditu higiene- eta segurtasunbaldintzak.
f) Lan esperimentalean segurtasunaren oinarrizko arauak onartu eta bete ditu, eta erabili dituen
tresnak eta materiala zaindu ditu.
g) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
h) Hipotesiak aztertu ditu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
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i) Metodo eta prozedura esperimental erraz eta askotarikoak planifikatu ditu hipotesia
gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
j) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
k) Antolatu eta interpretatu egin ditu datu esperimentalak, hainbat baliabideren laguntzarekin.
l) Azalpen arrazoituak eman ditu, hipotesia berresteko edo gezurtatzeko asmoz.
m) Ikerketaren emaitzen berri eman du, eta txostenak egin ditu hainbat baliabide eta euskarri
analogiko eta digital baliatuta.
n) Lan zientifikoa antolatu du, ordenari eta zehaztasunari eutsita.
ñ) Informazioa hainbat formatutan bilatu, kontsultatu eta erabili du.
o) Egoki erabili du hiztegi zientifikoa.
3.- Materiak naturan izaten dituen forma guztiak aintzat hartuta, materiaren funtsezko
propietateak identifikatzen eta deskribatzen ditu, magnitude fisikoak eta oinarrizko unitateak sistema
metriko hamartarrean erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren propietateak deskribatu ditu.
b) Luzeraren, masaren eta edukieraren unitate-aldaketak egin ditu.
c) Bolumenaren eta edukieraren unitateen arteko baliokidetasuna identifikatu du.
d) Eguneroko egoeretan neurketak egin ditu, eta notazio zientifikoaren bitartez adierazi du
emaitza, Nazioarteko Sistemako unitateetan.
e) Materiaren propietate orokorrak eta propietate bereziak bereizi ditu, eta propietate berezien
bitartez substantziak identifikatu ditu.
f) Materiak izan ditzakeen agregazio-egoerak identifikatu ditu.
g) Materiaren egoera-aldaketak identifikatu eta izendatu ditu.
h) Eredu zinetiko-molekularra erabili du egoera-aldaketak azaltzeko.
i) Substantzia baten agregazio-egoerak zeintzuk diren bereizi du, fusio- eta irakite-tenperatura
jakinda.
j) Irakitearen eta lurrunketaren arteko aldeak zehaztu ditu, adibide errazen bitartez.
4.- Nahaste sinpleen osagaiak bereizteko metodo egokiena erabiltzen du, nahastearen oinarrian
dagoen prozesu fisiko edo kimikoarekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adibide errazen bitartez, sistema material homogeneoak eta heterogeneoak identifikatu ditu.
b) Substantzia puruak eta nahasteak zer diren identifikatu eta deskribatu du.
c) Substantzia puruen eta nahasteen arteko desberdintasun nagusiak zeintzuk diren adierazi du.
d) Prozesu fisikoak eta kimikoak bereizi ditu.
e) Substantzien zerrenda batetik, nahasteak, substantzia sinpleak eta konposatuak hautatu ditu.
f) Nahasteak bereizteko metodo errazak aplikatu ditu modu praktikoan.
g) Lanbideekin lotura duten materialen oinarrizko ezaugarri orokorrak deskribatu ditu, IKTak
erabilita.
h) Talde-lanaren aldeko jarrera agertu du.
5.- Ohartzen da energia dagoela prozesu naturaletan, eta bizitza errealeko fenomeno errazak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketak egiteko ahalmenarekin lotu du energiaren kontzeptua.
b) Energiaren esku-hartze agerikoa duten eguneroko bizitzako egoerak identifikatu ditu.
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c) Organismoari eta bizitzari eustearekin lotutako prozesuen artetik, energiak egiteko
garrantzitsua betetzen duen prozesuak deskribatu ditu.
d) Energia magnitudetzat definitu du, eta badaki energia neurtzeko zer unitate erabiltzen diren.
e) Energiaren unitate-aldaketak aplikatu ditu.
f) Beroa eta tenperatura bereizi ditu.
g) Eguneroko fenomenoetan agerian geratzen diren energia motak identifikatu ditu.
h) Energiaren kontserbazioa azaldu du, hainbat sistematan.
i) Askotariko energia-iturriak azaldu ditu.
j) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen taldeak finkatu ditu.
k) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen abantailak eta eragozpenak (lortzeko modua,
garraioa, erabilera) azaldu ditu, IKTak erabilita.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko energia-iturriak zeintzuk diren aztertu du, eta lanbide-profilarekin
lotura dutenak aipatu ditu.
6.- Osasuna eta gaixotasuna bereizten ditu, eta osasunarekin lotutako arrisku-egoerak
identifikatzen; horretarako, giza gorputzari buruzko jakintza baliatzen du, eta gure bizimoduaren
ohiturak gaixotasun ohikoenekin lotzen, gaixotasun horien aurkako oinarrizko defentsa-printzipioak
aipatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsonentzako osasun- eta gaixotasun-egoerak identifikatu ditu.
b) Herritarren gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso ohikoenak identifikatu eta sailkatu ditu, eta
gaixotasun horien kausak, agente eragileak, prebentzioa eta tratamenduak aipatu ditu.
c) Immunitate-sistemaren oinarrizko funtzionamendua azaldu du, eta txertatzea gaixotasunen
prebentziorako ekarpen biomedikoa dela balioetsi du.
d) Aintzat hartu du txertatze-kanpainak garrantzitsuak direla gaixotasun infekziosoen
prebentzioan.
e) Zer organo mota ematen diren deskribatu du, baita transplanteetan izaten diren arazoak ere.
f) Higiene pertsonaleko, zaintzako eta atseden hartzeko oinarrizko ohiturak egokiak direla onartu
eta justifikatu du.
g) Dagokion lanbide-ingurune hurbilenekoarekin lotutako osasunarekiko arrisku-egoerak
identifikatu ditu.
h) Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren oinarrizko funtzionamendua nolakoa den eta zer
aukerak eskaintzen dituen ikertu du Internet bidez.
7.- Jabetzen da garrantzitsua dela prebentzio-ohiturak eta bizimodu osasungarriko ohiturak
hartzea, nutrizioan inplikatuta dauden gailu eta sistemei dagokienez; oinarrizko egitura anatomikoak
dagozkien funtzioekin lotzen ditu, eta eremu pertsonaleko eta sozialeko egoera praktikoak ikertzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta gailuen oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu
ditu grafiko eta eskema analogiko eta digitaletan.
b) Nutrizio-sistemen eta -gailuen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
ohikoenak identifikatu ditu.
d) Ikasgelan, laborategian eta Interneten ikerketak egin ditu elikagaietan dauden mantenugaiei
buruz eta elikadura orekatu eta osasungarria izateak duen garrantziari buruz.
e) Bere jakintza aplikatu du, dieta pertsonalak egiteko, eta ongizatea lortzearekin eta nutrizioohitura osasungarriak hartzearekin lotutako ondorioak atera ditu.
8.- Badaki zeinen garrantzitsua den ohitura eta bizimodu osasungarriak izatea gizakien harreman
eta ugalketako prozesuei begira, eta, horretarako, giza anatomiaren eta funtzionamenduaren
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oinarrizko alderdiak zeintzuk diren ikasteaz gain, egoera praktikoak aztertzen ditu, ingurune hurbilean
kokatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza ugalketa- eta nerbio-sistemaren oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu ditu grafiko eta
eskema analogiko eta digitaletan.
b) Erlazio- eta ugalketa-sistemen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Substantzia adiktiboek eta, bereziki, nerabezaroan arrisku handienekoak direnek (tabakoa,
alkohola, kanabisa...) gorputzean eragiten dituzten efektu nagusiak zeintzuk diren ikertu du
laborategian, ikasgelan eta Internet bidez; jabetu da zeintzuk diren osasun-arriskua dakarten egoerak
eta jokabideak, eta konturatu da substantzia horiek kontsumitzea arriskutsua dela.
d) Higienezko eta sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitzeko ohiturak identifikatu ditu, eta
norberaren ongizatea zein osasun kolektiboa sustatzeko ondorioak atera ditu.
e) Metodo antikontzeptiboak alderatu ditu, eta aintzat hartu du zeinen garrantzitsuak diren sexutransmisioko gaixotasunen prebentzioan.
f) Norberaren eta ingurukoen sexualitatea onartu du, eta sexu-nortasun guztiak errespetatu.
g) Lagundutako ugalketa-tekniken eta in vitro ernalketaren bitartez gizarteari eragindako onurak
argudiatu ditu.
9.- Hainbat zenbaki mota dituzten askotariko problemak ebazten ditu, eta, kalkulatzeko modu
egokiena aplikatzeaz gain, emaitza testuingurura egokitzen ote den balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili dituen zenbaki motak identifikatu ditu.
b) Kalkuluak ongi egin ditu, buruz edo algoritmo bidez, arkatzez eta kalkulagailua (fisikoa edo
informatikoa) erabilita.
c) Berretzaile natural eta osoa duten berreturak egin ditu, eta dagozkion propietateak erabili ditu.
d) Notazio zientifikoa erabili du, eta zenbaki oso handi edo oso txikiekin kalkuluak egin ditu.
e) Zenbakizko zuzenaren gainean irudikatu ditu zenbaki errealak.
f) Proportzioa adierazpen matematikotzat identifikatu du.
g) Magnitudeak alderatu ditu, eta haien proportzionaltasun mota ezarri du.
h) Hiruko erregela erabili du problemak ebazteko.
i) Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalak identifikatu ditu.
j) Interes bakuna eta konposatua aplikatu du eguneroko jardueretan.
k) Eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat problema ebatzi ditu.
l) Proportzionaltasun-problemak ebatzi ditu.
10.- Neurriei buruzko problemak ebatzi, dagozkion jakintzak baliatu eta lortutako emaitzak
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Neurketak egin ditu zuzenean.
b) Sistema metriko hamartarraren oinarrizko unitateak eta unitate eratorriak ezagutu eta erabili
c) Angeluak neurtzeari buruzko problema geometrikoak ebatzi ditu.
d) Denbora neurtzeari buruzko problemak ebatzi ditu.
e) Zeharkako metodoen bidez neurtzeko problemak ebatzi ditu.
f) Pitagorasen Teorema aplikatu du hainbat testuingurutan.
g) Irudi lauen azalera kalkulatu du, irudi horiek beste irudi sinpleago batzuetan deskonposatuta.
h) Gorputz sinpleen bolumenak kalkulatu ditu.
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11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, adierazpen aljebraiko errazak erabiltzen ditu,
ebazpen-metodo egokienak aplikatu eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak.
b) Adierazpen aljebraiko errazak sinplifikatu ditu.
c) Lehen mailako ekuazio errazak ebatzi ditu.
d) Problemak ebatzi ditu hizkuntza aljebraikoaren bidez.
e) Emaitzak problemaren testuinguruan interpretatu ditu; prozesua azaldu du, eta koherentea ote
den balioetsi.
f) Software egokia baliatu du, kalkulu aljebraikoak egin ditu eta ekuazio errazak ebatzi ditu.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: Antolaketa. Materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko material errazak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko eta txostenak aurkezteko estrategia, jarraibide eta
irizpideak.
3.- Materiaren formak:
Materia. Materiaren ezaugarri orokorrak. Masa eta bolumena.
Gorputz baten masa eta bolumena neurtzea. Masaren eta edukieraren unitateak. Luzeraunitateak. Nazioarteko Unitate Sistema.
Materiaren ezaugarri bereziak.
Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Materiaren egoera-aldaketak.
Materiaren izaera korpuskularra. Eredu zinetiko-molekularra.
4.- Substantziak bereiztea
Sistema material homogeneoak eta heterogeneoak.
Sistema bereziki interesgarriak: uretako disoluzioak.
Substantziak bereizteko oinarrizko teknikak.
Substantzia puruen eta nahasketen arteko aldea.
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Substantzia puruen sailkapena. Substantzia sinpleak eta konposatuak.
Lanbide-profilari lotutako materialak.
5.- Energia prozesu naturaletan
Energiaren adierazpenak naturan.
Energia eguneroko bizitzan.
Energia, beroa eta tenperatura. Unitateak.
Energia motak.
Energiaren transformazioa eta kontserbazioa.
Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak.
Energiaren erabilera eta kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan: lanbide-profilarekiko lotura.
6.- Osasuna eta gaixotasuna
Osasuna eta gaixotasuna. Osasunaren alorreko faktore determinatzaileak. Gaixotasun
infekziosoak eta ez-infekziosoak.
Higienea eta gaixotasunen prebentzioa. Norberaren baitan eta laneko eremuetan ohitura
osasungarriak izatea zeinen garrantzitsua den balioestea.
Sistema immunitarioa. Txertoak. Zelulak, odola eta organoak transplantatzea eta ematea.
Norberaren eta besteren gorputza onartzea, mugak muga eta aukerak aukera.
Osakidetza Euskal Osasun Sistemari buruzko oinarriko ideiak.
7.- Giza nutrizioa
Nutrizio-prozesuan inplikatutako sistema eta gailuen oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren
ikuspegi orokorra.
Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
nagusiak.
Elikagaiak eta mantenugaiak. Dieta orekatua. Elikadura-portaeraren arazoak. Nutrizioarekin
lotutako higienea, prebentzioa eta bizimodu osasungarriak.
8.- Giza erlazioa eta ugalketa
Nerbio-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Drogak eta substantzia adiktiboak. Eragiten dituzten efektu nagusiak eta arazoak. Prebentzioa eta
eragina gizarte-ingurunean.
Giza ugalketa-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Osasuna eta higiene sexuala. Metodo antikontzeptiboak. Sexu-transmisiozko gaixotasunak.
Prebentzioa.
Giza sexu-erantzuna: afektibitatea, sentsibilitatea eta komunikazioa. Sexualitatearen eta
ugalketaren arteko aldea.
9.- Eragiketak zenbakiekin
Zenbaki motak ezagutzea eta bereiztea. Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea.
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketarako ohiko algoritmoak erabiltzea.
Eragiketen eta parentesiak erabiltzeko arauen hierarkia eta propietateak, zenbaki oso, hamartar
eta zatiki errazekin eginiko kalkulu idatzietan.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko,
tresna horiek erabiltzea komeni ote den erabakita, egin beharreko kalkuluen konplexutasunaren eta
emaitzetan behar den zehaztasun-mailaren arabera.
Problemak ebaztea, zenbaki oso, hamartar eta zatikiekin eragiketak egin behar direla.
Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalen egoera errealak
identifikatzea. Proportzionaltasunarekin lotutako arazoak.
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Ehunekoak. Ehunekoen problemak.
10.- Neurria
Magnitudeak neurtzea. Neurri-unitateak. Neurtzeko tresnak.
Sistema metriko hamartarra (SMH)
Angeluak neurtzea.
Denbora neurtzea.
Gutxi gorabeherako neurriak. Neurrien estimazioa.
Errore-marjina.
Zeharkako neurketak. Pitagorasen teorema.
Figuren azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak.
11.- Hizkuntza aljebraikoa
Ahozko hizkuntzako egoerak hizkuntza aljebraikora eramatea.
Adierazpen aljebraiko errazak dituzten eragiketak.
Ezezagun bat duten lehen mailako ekuazioak ebaztea.
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen bidez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea I.
Kodea: 3011
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa interpretatzen du, baita paisaia
naturalarekin zer nolako lotura izan zuten ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen giza taldeek eta lehen gizarteek paisaia naturalean izandako eragina identifikatu du.
b) Historiaurreko giza taldeen kokapena, joan-etorriak eta ingurunerako egokitzapena azaldu ditu.
c) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa balioetsi du, baita paisaia
naturalekin zer nolako lotura izan zuten ere.
d) Antzinaroko gizarte garrantzitsuenetako zenbaiten oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteek Iberiar Penintsulan utzitako aztarna materialak
identifikatu ditu.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa osatzen duten elementuak aintzat hartu eta
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinaroko lehen zibilizazioek mendebaldeko zibilizazioari egindako ekarpen
garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
b) Lehen zibilizazio hiritarren bereizgarri garrantzitsuenak identifikatu ditu.
c) Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak balioetsi eta errespetatu ditu.
d) Geure kultura- eta natura-ondarearen aberastasuna eta aniztasuna balioetsi, errespetatu eta
gozatu du.
e) Ikasi du zer egin hura kontserbatzeko eta hobetzeko.
3.- Lehen industria-eraldaketak gertatu arteko Europako espazioa eratzeko prozesua
interpretatzen du, eta prozesu horren ezaugarri garrantzitsuenak aztertzen ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinako mundutik Erdi Aroko mundura igarotzeko prozesua aztertu du, baita Europako
espazioaren bilakaera ere.
b) Amerikan inperio kolonialak eratzeak kultura autoktonoetan eta europarrean izan zituen
ondorioak balioetsi ditu.
c) Aro Modernoko monarkia absolutuaren eredu politikoa eta gizarte-eredua identifikatu ditu.
d) Aztergai dugun aldian Europako biztanlerian izandako eraldaketen oinarrizko adierazle
demografikoak aztertu ditu.
e) Arte-estilo nagusietako artelanak identifikatu ditu.
f) Tituluaren profilari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du.
4.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan baliatu ditu, ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak
eta oinarrizko hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo komunikabideetako ahozko testuen egitura aztertu du, eta haien ezaugarri
nagusiak identifikatu ditu.
b) Entzute aktiboa egin du, eta ahozko mezu baten zentzu orokorra eta eduki espezifikoak
identifikatu ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
6.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita
hautatutako testu laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egunero erabiltzen diren idatzizko testuen egitura aztertu du.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatu ditu, eta ateratako
ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
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f) Idatzizko testuak lantzeko jarraibide sistematikoak bete ditu; erabilera diskriminatzaileak
saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
g) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta testuinguruari egokitutako hiztegia erabili.
h) Testuak idazteko garaian gramatikaren eta ortografiaren arau nagusiak aplikatu ditu, testuak
zuzenak eta zehatzak izan daitezen.
i) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
7.- Literatura-testu adierazgarriak irakurtzen ditu, eta norberaren gustua eta irakurtzeko ohitura
eraikitzeko irizpide estetikoak sortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez.
b) Literatura-lanei buruzko informazioa biltzeko tresnak baliatu ditu.
c) Literatura-lan batetik modu positiboan eta negatiboan balioetsitako alderdiei buruzko iritzi
pertsonal arrazoituak adierazi ditu.
d) Obraren edukia bere bizipenekin erlazionatu du.
e) Literatura-testuak ulertzeko estrategiak aplikatu ditu, betiere literaturaren oinarrizko arrazoiak
eta gaiak aintzat hartuta.
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta oinarrizko
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, zentzu orokorra eta ideia nagusiak identifikatu ditu, eta proposatutako
lanerako behar duen informazioa hautatu du.
b) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
c) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko oinarrizko estrategiak erabili ditu.
d) Hiztegi, esamolde eta esaldi errazak eta ohikoak erabili ditu, oinarrizko lokailuen bidez lotuta,
komunikazio-truke laburretan ongi moldatzeko moduan.
e) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu gai
ezagunei buruz, aurrez gidoia finkatu ondoren.
f) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
g) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
h) Behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako oinarrizko arauak (kortesia-legeak, erregistroa,
hitzik gabeko hizkuntza edo bestelakoak) komunikazio-trukeetan.
9.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta, gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
b) Testuaren funtsezko ideiak eta komunikazio-asmoa identifikatu ditu.
c) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
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e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur eta errazak sortu ditu, ongi egituratuta eta autonomia nahikoaz.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu gelan landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabili ditu
informazioa bilatzeko, idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta
lankidetzan jarduteko.
j) Interesa adierazi du Ingelesa ikasteko eta komunikaziorako erabiltzeko.
k) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko, eleaniztun izatea zeinen
garrantzitsua den onartu du.
l) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Historiaurreko gizarteak eta haien natura-ingurunea
Paisaia naturalaren oinarrizko osagaiak eta faktoreak: klima, erliebea, hidrografia eta landaretza
naturala.
Historiaurreko taldeen ezaugarri orokorrak: nomadismotik sedentarismora.
Antzinaroko gizarte hiritarren oinarrizko ezaugarriak.
Grezia eta Erroma Iberiar Penintsulara iritsi eta bertan egon zirela adierazten duten adibideak.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa
Geure ondare historiko-artistikoaren eta naturalaren aberastasuna eta aniztasuna.
Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak.
Garai eta kultura desberdinetako zenbait arte-lanen oinarrizko analisiak egiteko jarraibideak.
3.- Europako espazioa eratzeko prozesua Erdi Aroan eta Aro Modernoan
Europaren bereizgarri nagusiak Erdi Arloan eta Aro Modernoan:
Erdi Aroko Europaren ezaugarri orokorrak.
Monarkia Absolutuetako Europaren ezaugarri orokorrak.
Amerika konkistatu eta kolonizatzearen alderdi garrantzitsuenak.
Biztanleria:
- Oinarrizko adierazle demografikoak.
- Zenbait erregimen demografikoren oinarrizko ezaugarriak.
- Biztanleria-grafikoak.
- Europako bilakaera demografikoaren ezaugarri garrantzitsuenak.
4.- Gizarte-zientziak interpretatzeko oinarrizko prozedurak
Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak: idatzizko eta ahozko testuen ulermena,
berariazko hiztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz behar bezala adieraztea eta abar.
Denbora eta espazioa kokatzeko tresna errazak.
5.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Ahozko komunikazioaren hizkuntzaz kanpoko elementuak.
- Hizkuntzaren ahozko erabilera informal eta formalak.
- Komunikazio-testuinguruari egokitzea.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Gaur egungo gertakariei buruzko ahozko azalpen errazak.
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- Ahozko aurkezpen errazak.
- Ikus-entzunezko bitartekoak eta IKTak erabiltzea lagungarri.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Arau soziokomunikatiboak.
6.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Idatzizko testuak. Testu motak. Eguneroko bizitzari eta lanbideari dagozkien testuen ezaugarriak.
Irakurketa-estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testu-lokailu nagusiak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
Hainbat hiztegi erabiltzeko jarraibideak.
7.- Literatura-testuak irakurtzea
Literatura-pasarteak irakurtzeko jarraibideak.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura-generoen oinarrizko ezaugarriak estiloari eta gaiari dagokienez:
Narratiba.
Poesia.
Antzerkia.
8.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea.
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Atzerriko hizkuntzan ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa.
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak, bestelakoak.
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu laburrak ulertzea, hainbat euskarritan.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategien erabilera gidatua: aurrea hartzea, egiaztapena,
laguntza bisuala, bestelakoak.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesu gidatua: plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea eta
berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzeko prozesu gidatua, hainbat euskarritan.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
9.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea: aurrerapena,
egiaztapena, dedukzioa, zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
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- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, atzerriko
hizkuntzan idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen oinarrizko hizkuntzaelementuen erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta gidatua egitea: maiz agertzen den lexikoa,
egitura eta esamolde arruntak...
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero gehiago erabiltzea informazioa bilatzeko,
idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak II.
Kodeak: 3042
Kurtsoa: 2
Iraupena: 144 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problemak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna eta
autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesi guztiak aztertu ditu, eta azalpen arrazoituak eman ditu hipotesiak berresteko edo
gezurtatzeko asmoz.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats egin dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta argudio eta frogen bidez defendatu du
jarrera hori .
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta erakutsi du badituela gatazkak konpontzeko
trebetasunak.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
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m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Ikerketak eta laborategiko praktikak egiten ditu; horretarako, metodologia zientifikoa aplikatu,
materiala behar bezala erabili, gauzatzeko modua balioetsi eta emaitzak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
b) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitateetan adierazi.
c) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
d) Lan esperimentalean segurtasunaren eta higienearen oinarrizko arauak onartu eta bete ditu,
eta erabili dituen tresnak eta materiala zaindu ditu.
e) Prozedura esperimental errazak planifikatu ditu hipotesia gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
f) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
g) Datu esperimentalak antolatu eta interpretatu egin ditu, hainbat baliabideren laguntzarekin.
h) Entseguen txostenak egin ditu, eta zer prozedura jarraitu duen, zer emaitza lortu duen eta
azkenean zer ondorio atera dituen adierazi du txosten horietan.
i) Hiztegi zientifikoa egoki erabili du laborategiko txostenetan.
3.- Oinarrizko gaixotasunak agertzeko aukerari aurrea hartzen dio; horretarako, lanbidearen
ondoriozko jardunetan erabilitako tresna eta gailuen mantentze-lanetako eta desinfektatzeko teknikak
erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lanbidearen ondoriozko jardunetan erabilitako tresna eta gailuen mantentze-lanetako eta
desinfektatzeko teknikak erabili ditu.
b) Lanbide-profilean ohikoenak diren gaixotasun infekzioso eta parasitarioak zeintzuk diren jakin
du.
c) Lanbide-profilari lotutako infekzio eta parasitosiei aurrea hartzeko moduak proposatu ditu.
d) Edozein manipulazio egin aurretik eta egin ondoren eskuak garbitzeko prozedura aztertu eta
protokolizatu du, gaixotasunen transmisioa prebenitzeko.
e) Desinfektatzaileen eta esterilizatzeko metodoen hainbat mota identifikatu eta tipifikatu ditu.
f) Desinfektatzeko eta esterilizatzeko hainbat prozedura aztertu eta esperimentatu ditu.
4.- Prozesu biologikoetan eta industrian gertatzen diren erreakzio kimikoak zeintzuk diren
bereizten du; eguneroko bizitzan duten garrantzia argudiatzen du, eta gertatzen diren aldaketak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizi ditu, eguneroko bizitzako ekintzetan, substantzia berriak
sortu ote diren arabera.
b) Erreakzio kimiko errazetan erreaktiboak eta produktuak identifikatu ditu.
c) Eguneroko bizitzako, naturako eta industriako erreakzio kimiko garrantzitsuenak identifikatu
ditu.
d) Endotermiko eta exotermikoetan sailkatu ditu erreakzio kimikoak.
e) Hainbat erreakzio kimiko tipo bereizi ditu, hala nola errekuntza, oxidazioa, deskonposizioa,
neutralizazioa eta sintesia.
f) Erreakzio kimiko errazen osagaiak eta prozesua identifikatu ditu laborategian saiakuntzak
eginda.
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g) Txostenak egin ditu formatu digitalean, lanbide-profilarekin lotura duten industriei buruz, eta
industria horietan gertatzen diren prozesuak deskribatu ditu sinpleki.
5.- Elkarrekin lotzen ditu ohiko egoeretan sortzen diren indarrak eta indar horiek eragiten dituzten
efektuak, aintzat hartuta objektuen mugimenduan edo pausagunean lagungarri ote diren eta zer
magnitudek parte hartzen duten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eguneroko mugimenduak bereizi ditu, ibilbidearen eta bizkortasunaren arabera.
b) Egindako distantzia, abiadura eta denbora elkarren artean lotu ditu, eta magnitude horiek
Nazioarteko Sistemaren unitateetan adierazi ditu.
c) Mugimendu zuzen uniformea zehazten duten parametroak adierazpen grafikoen eta ekuazio
matematikoen bitartez lotu ditu.
d) Abiaduren kalkulu errazak egin ditu mugimendu uniformeetan.
e) Eguneroko bizitzako egoeretan esku hartzen duten indarrak identifikatu ditu, eta eragiten
dituzten efektuekin lotu ditu.
f) Egoera zehatzetan, indar baten eta indar horrek gorputz baten mugimendu-egoeraren
deformazioan edo aldaketan izaten duen efektuaren arteko lotura ezarri du.
g) Makina sinpleen baliagarritasuna onartu du; haien funtzionamendua interpretatu du, eta makina
horien efektuei dagozkien kalkulu errazak egin ditu.
h) Eguneroko bizitzako egoeretan marruskadura-indarren efektuak zeintzuk diren aztertu du.
i) Gorputzen pisua interpretatu du, eta badaki pisu horren erantzule grabitate-indarra dela.
j) Newton-en legeak eguneroko bizimoduko egoeretan aplikatu ditu.
6.- Energia elektrikoaren ekoizpenari, garraioari eta erabilerari dagozkion oinarrizko alderdiak
identifikatzen ditu, baita haren kontsumoan esku hartzen duten faktoreak ere; horretarako, gertatzen
diren aldaketak eta magnitude nahiz balio bereizgarriak deskribatzen ditu, eta elektrizitateak
zientziaren eta teknologiaren garapenean eta jendearen bizi-baldintzetan duen eragina balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren izaera elektrikoa azaldu du fenomeno elektrostatikoak agerian jartzen dituzten
eguneroko egoeretan.
b) Azaldu du eroale baten bitartez mugimenduan dauden kargak direla korronte elektrikoa, eta
magnitude garrantzitsuenen esanahia interpretatu du.
c) Eguneroko bizimoduan elektrizitatea kontsumitzean aintzat hartu beharreko oinarrizko
magnitude fisikoak identifikatu eta maneiatu ditu.
d) Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena aztertu ditu, eta haiek hobetzeko ildoak
ezarri ditu.
e) Energia elektrikoa sortzen denetik erabiltzailearengana iristen den arteko etapen oinarrizko
deskribapena egin du.
f) Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektrikoei buruzko informazioa bildu du, eta mota
bakoitzaren alde onak eta alde txarrak aztertu ditu.
g) Energia nuklearra erabiltzearen alderdi positiboak eta negatiboak aztertu ditu. Isuri eta
hondakin nuklearrak.
h) Elektrizitateak zientziaren eta teknologiaren garapenari eta bizi-baldintzak hobetzeari zer
ekarpen egiten dizkien onartu du, baita zer arrisku dituen ere.
7.- Kutsatzaile atmosferiko garrantzitsuenak kategorizatzen ditu, eta haien jatorriak identifikatzen
ditu; halaber, eragiten dituzten efektuekin lotzen ditu, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Atmosferak izaki bizidunak babesteko betetzen duen eginkizuna justifikatzen duten arrazoiak
identifikatu ditu, eta argudio errazekin justifikatu ditu.
b) Kutsadura atmosferikoaren fenomenoak zeintzuk diren aztertu du, baita zein diren fenomeno
horien eragile garrantzitsuenak ere.
c) Euri azidoaren fenomenoari buruz ikertu du, fenomenoaren berehalako eta etorkizuneko
ondorioak zeintzuk diren ere ikasi du, nola saihets daitekeen kontuan izanik.
d) Berotegi-efektua bizia garatzeko zein garrantzitsua den deskribatu du, eta berotze globalaren
arazoa, arazoa zer arrazoik eragiten duten eta arazoa gutxitzeko neurriak azaldu ditu.
e) Ozono-geruzaren garrantzia deskribatu du, eta era errazean azaldu ditu arian-arian geruza hori
suntsitzearen ondoriozko arazoak.
8.- Uraren kutsatzaileak identifikatzen ditu, kutsatzaile horiek ingurumenean duten efektua
bakoitzaren arazketa-tratamenduarekin lotzen du, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planetan bizia izateko eta bizirauteko urak betetzen duen eginkizuna onartu eta balioetsi du.
b) Lurrean, oro har, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, baliabide hidrikoak nola banatzen
diren azaltzen duten diagramak eta eskemak interpretatu ditu, baita baliabide horiek biziarengan eta
gizakiongan duten eragina azaldu ere.
c) Ur geza modu jasangarrian kudeatzeak zer esan nahi duen azaldu du, eta kudeaketa horretan
lagunduko duten neurriak zerrendatu ditu.
d) Akuiferoak kutsatzeak izaki bizidunen populazioengan duen efektu kaltegarria identifikatu du.
e) Laborategian, hainbat jatorritako ur-laginen kutsatzaile posibleak identifikatu ditu.
f) Uraren kutsadurak eta ura arduragabe erabiltzaileak eragiten dituzten efektuak aztertu ditu.
9.- Lurreko gainazalaren erliebeak eta paisaiak eratzeko eta aldatzeko prozesuak sailkatzen ditu,
eta eragile geologikoen eta gizakion ekintzarekin lotzen ditu, prozesu horiek baldintzatzen dituen
aldetik; halaber, baliabide geologikoak eta lurzorua zaintzeko lagungarri diren neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erliebearen modelaketa baldintzatzen duten faktoreak (klima, arroka-materialen ezaugarriak,
eta beste) modelaketaren ondorio diren paisaia motekin lotu ditu.
b) Meteorizazioko, higadurako, garraioko eta sedimentazioko prozesuak bereizi ditu.
c) Kanpoko eragile geologiko garrantzitsuenak bereizi ditu, eta erliebea eratzeko prozesuekin zer
nolako lotura duten adierazi du.
d) Elkarrekin lotu ditu eragile geologiko nagusien ekintza eta paisaian eragiten dituzten zenbait
forma.
e) Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan eta
aldaketan zer garrantzi duten aztertu du.
f) Lurzorua kutsatzen duten faktore eta arrazoi nagusiak identifikatu ditu, eta lurzoruaren
kontserbazioa eta baliabide geologikoak egoki kudeatzea garrantzitsuak direla onartu du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko eta ingurune hurbileneko paisaia bereizgarriei buruzko ikerketa
egin du, eta paisaia horren modelatzea baldintzatu duten giza faktoreetako zenbait identifikatu ditu.
10.- Ingurumen-orekari laguntzen dio; horretarako, ingurumen-arazo nagusien arrazoiei eta
ondorioei buruzko argudioak ematen ditu, betiere garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, eta
ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko ekintzak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Ingurumen-arazo garrantzitsuenak sailkatu ditu, dela oro har, dela Euskal Autonomia
Erkidegoan: baliabideak ahitzea eta gehiegi ustiatzea, kutsadura areagotzea, biodibertsitatea galtzea,
klima aldatzea, desertifikazioa, hondakinak, eta beste.
b) Ingurumen-arazo nagusiak arazo horiek eragiten dituzten arrazoiekin lotu ditu, eta arazoen
ondorioak ere zehaztu ditu.
c) Baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatu behar direla argudiatu du.
d) Birziklatzearen eta baliabide materialak berrerabiltzailearen alde onak eta alde txarrak aztertu
ditu.
e) Energia-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea ingurumenarentzat zein garrantzitsua den
azaldu du.
f) Bere aztarna ekologikoa kalkulatu du, eta adierazi du baliabide naturalen kontsumoa
desorekatua eta gehiegizkoa dela.
g) Ingurumenaren narriadura geldiarazteko konpromiso eta ekintza pertsonalen zerrenda egin du.
h) Ikastetxean ingurumena hobetzeko jardueretan parte hartu du.
i) Euskal Autonomia Erkidegoan garapen jasangarriarekin lotuta egiten diren ingurumenestrategietako zenbait identifikatu ditu.
11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, ekuazioak eta ekuazio-sistemak ebazteko
metodoak aplikatzen ditu, eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adierazpen aljebraiko errazak egin eta sinplifikatu ditu.
b) Zenbakizko balioak atera ditu adierazpen aljebraiko batetik.
c) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak, eta ezezagunak
identifikatu ditu.
d) Lehen eta bigarren mailako ekuazio errazak ebatzi ditu, modu aljebraikoan eta grafikoki.
e) Problema bat ebazteko ekuazio egokiak proposatu ditu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak eta beste jakintza-arlo batzuetakoak ebatzi ditu, ekuazioen
eta sistemen bitartez.
g) Balioetsi du hizkuntza aljebraikoa bizitza errealaren egoerak irudikatzeko zehatza, sinplea eta
erabilgarria dela.
12.- Testuinguru errealetan agertzen diren irudi geometrikoak zuzenean eta zeharka neurtzen
ditu, eta horretarako behar dituen tresna, formula eta teknikak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi eta gorputz geometrikoen angeluak, luzerak, azalerak eta bolumenak neurtzeko tresna
egokiak erabili ditu.
b) Hainbat estrategia erabili ditu (antzekotasunak eta irudi sinpleagoetan deskonposatzea,
besteak beste), mundu fisikoan zeharkako neurriak zenbatesteko eta kalkulatzeko.
c) Perimetroak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak erabili ditu, eta unitate egokiak
esleitu dizkie.
d) Antzeko irudiak identifikatu ditu, eta proportzionaltasun-harremanak ezarri ditu.
e) Thalesen teorema aplikatu, eta triangeluen antzekotasuna erabili du, problema geometrikoak
ebazteko.
f) Taldean lan egin du neurriak lortzeko.
g) IKTak erabili ditu, hainbat irudi eta gorputz irudikatzeko.
13.- Taula, grafiko, adierazpen aljebraiko edo enuntziatu baten bidez emandako erlazio funtzional
sinpleak interpretatzen ditu; balioak lortzen ditu haietatik, eta aztertutako fenomenoari buruzko
ondorioak ateratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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du.

a) Egoera bakoitzean esku hartzen duten aldagaiak identifikatu ditu.
b) Aldagaien arteko mendekotasuna aztertu du, eta harreman posibleak bilatu.
c) Aztergai diren grafiko eta taulen irakurketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin du.
d) Magnitudeen arteko mendekotasun linealeko eta koadratikoko harremanak identifikatu ditu.
e) Funtzio linealak grafikoki irudikatu ditu.
f) Funtzio koadratikoak grafikoki irudikatu ditu.
g) Funtzio esponentziala grafikoki irudikatu du.
h) Benetako egoerekin lotutako funtzio motak irudikatzen dituzten grafikoetatik informazioa atera
i) Baliabide teknologikoak erabili ditu grafikoak irudikatzeko.

14.- Estatistika-populazio baten inguruko datu eta grafikoak jaso, antolatu eta irudikatzen ditu,
metodo eta tresna teknologiko egokiak erabilita eta alderdi nabarmenenak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Populazio baten estatistika-datuak jaso, antolatu eta irudikatu ditu estatistika-tauletan.
b) Maiztasun absolutuak eta erlatiboak kalkulatu ditu.
c) Aztertutako egoerari gehien egokitzen zaizkion estatistika-grafikoak egin ditu.
d) Datu-banaketa baten batez bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu eta behar bezala
interpretatu ditu.
e) Kalkulagailua edo software egokia erabili du, parametroak kalkulatzeko eta estatistika-grafikoak
sortzeko.
f) Aztertutako datu eta grafikoetan oinarrituta zentzuzko ondorioak atera ditu, eta informazio
garrantzitsua komunikatzeko txostenak egin.
15.- Gertaera baten probabilitate-balioari buruzko iragarpenak egiten ditu, aurretik enpirikoki
lotutako informazioan edo kasu sinpleen azterketan oinarrituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hiztegi egokia erabili du probabilitatearekin lotutako egoerak deskribatzeko.
b) Ausazko gertakari baten kasu posibleen kontaketa egin du, taula edo zuhaitz-diagrama errazak
erabilita.
c) Gertakari jakin bat gertatzeko maiztasun erlatiboaren kontzeptua erabili du, eta ehuneko
moduan adierazi.
d) Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak bereizi ditu.
e) Laplaceren araua aplikatu du, eta gertakari baten probabilitatea zehaztu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak ebatzi ditu probabilitate-kalkulu errazak eginez.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
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Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: antolaketa, materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko materialak eta oinarrizko tresnak erabiltzeko prozedurak eta jarraibideak.
Mikroskopio optikoa eta digitala eta lupa binokularra erabiltzeko jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Oinarrizko magnitudeak neurtzea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Laborategian laneko txostenak egiteko arauak.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko.
3.- Laneko segurtasuna eta osasuna
Laneko materiala garbitzeko, kontserbatzeko, zaintzeko eta biltegiratzeko teknikak.
Eskuak garbitzeko protokoloa.
Desinfektatzaile motak eta haiek erabiltzeko moduak.
Laneko materiala desinfektatu eta esterilizatzeko teknikak.
Langileen, materialaren eta lantokiaren garbiketa eskasaren ondoriozko arriskuak.
Langileen babes pertsonalerako neurriak lanbide-profilaren arabera.
4.- Eguneroko erreakzio kimikoak
Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak.
Erreakzio kimikoa. Erreakzio kimikoaren interpretazio makroskopikoa, substantzia bat beste
zenbait substantzia bihurtzeko prozesu den aldetik.
Energia-trukea erreakzio kimikoetan.
Erreakzio kimikoak eguneroko bizitzako eremuetan.
Oinarrizko erreakzio kimikoak.
5.- Indarra eta mugimendua
Mugimendua: erreferentzia-sistemak, ibilbidea, posizioa, egindako bidea.
Mugimenduak sailkatzea beren ibilbidearen arabera.
Abiadura. Unitateak.
Mugimendu zuzen uniformea: ezaugarriak. Interpretazio grafikoa.
Indarraren kontzeptua. Indarra, interakzio baten emaitza.
Indarren efektuak: deformazioa eta mugimendu-egoeraren aldaketa.
Grabitazioa. Gorputzen pisua.
Ohiko egoeretan solido bati aplikatutako indarrak irudikatzea. Ondoriozkoa edo erresultantea.
Lana eta energia. Makina sinpleak.
6.- Energia elektrikoa
Materia eta elektrizitatea. Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak.
Korronte elektrikoa.
Elektrizitatea, garapen teknologikoa eta bizi-baldintzak.
Elektrizitatearen kontsumoan erabiltzen diren oinarrizko magnitudeak: energia eta potentzia.
Aplikazioak eguneroko bizitzan.
Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena.
Energia elektrikoa ekoizteko sistemak.
Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa. Etapak.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektriko nagusiak.
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7.- Atmosferaren kutsadura
Kutsadura. Kutsatzaile nagusien kategorizazioa.
Kutsadura atmosferikoa; arrazoiak eta ondorioak.
Atmosferarekin lotutako ingurumen-arazo nagusiak:
Euri azidoa.
Berotze globala: berotegi-efektua areagotzea
Ozono-geruza suntsitzea.
8.- Uraren kutsadura
Ura: planetan bizia izateko funtsezko faktorea.
Uraren kutsadura:
Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak.
Hondakin-uren arazketa.
Ura eta osasuna.
Ura modu jasangarrian kudeatzea, baliabide den aldetik.
9.- Lurzoruaren kutsadura eta paisaia aldatzea
Lurreko paisaia eta erliebea baldintzatzen duten faktoreak.
Kanpoko eragile eta prozesu geologikoak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa.
Eragile geologikoek erliebean eta paisaian egindako ekintzaren emaitzak.
Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan duten
garrantzia.
Lurzoruaren kontserbazioa. Kutsatzaile nagusiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia bereizgarri motak.
10.- Ingurumen-oreka eta garapen jasangarria
Ingurumenaren orekan eta kontserbazioan eragina duten faktoreak.
Giza jarduera eta ingurumena: inpaktu nagusiak.
Baliabide materialak eta energia-baliabideak gehiegi ustiatzearen ondorioak.
Hondakinak eta haien kudeaketa. Birziklatzea.
Kontsumoa eta garapen jasangarria: aztarna ekologikoa.
Garapen jasangarriaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
Onartzea ingurumena zaindu egin behar dela eta ingurumena errespetatzen duten
elkartasunezko jokabideak izan behar direla.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arazo nagusiak eta kudeaketa jasangarriaren neurriak.
11.- Ekuazioak eta sistemak ebaztea eguneroko egoeretan
Adierazpen aljebraikoak. Adierazpen aljebraikoen eraldaketa
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Lehen eta bigarren mailako ekuazioen ebazpen aljebraikoa eta grafikoa.
Ekuazio-sistema linealak.
Ekuazio-sistema lineal eta errazak ebaztea. Ebazteko metodoak.
Problemak ebaztea lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez.
12.- Irudi eta gorputz geometrikoak neurtzea
Elementu geometrikoak: puntuak, zuzenak eta planoak
Poligonoak eta poliedroak: elementuak deskribatzea eta sailkapena egitea.
Triangeluen azterketa. Triangeluen sailkapena.
Antzekotasuna. Triangeluen antzekotasuna. Thalesen teorema.
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Zirkunferentzia eta zirkulua: zirkuluaren luzera eta azalera kalkulatzea.
Hainbat gorputz eta irudi aztertzea espazioan: prismak, piramideak, zilindroa, konoa eta esfera.
Hainbat gorputz eta irudiren bolumena aztertzea espazioan.
13.- Funtzio eta grafikoen hizkuntza
Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko erraz baten bitartez deskribatutako fenomenoa
interpretatzea.
Funtzio linealak. Funtzio koadratikoak.
Beste funtzio batzuen azterketa: esponentziala
Grafikoak egin eta interpretatzea software egokia erabilita (kalkulagailu grafikoak edo
ordenagailua).
14.- Estatistikako elementuak
Estatistika deskribatzailearen oinarrizko elementuak: Populazioa, lagina. Aldagai kualitatiboak,
kuantitatiboak.
Taula eta grafiko estatistikoak.
Zentralizazioaren eta sakabanaketaren neurketak
Kalkulu-orria: datuak antolatzeko, kalkuluak egiteko, grafiko estatistiko egokienak sortzeko eta
egoera berrien simulazioak egiteko tresna.
15.- Probabilitatea kalkulatzea
Ausazko fenomenoak. Ausazko gertakariak. Gertakari baten maiztasuna. Maiztasun erlatiboa.
Probabilitatearen kontzeptua.
Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak.
Lagin-espazioa esperimentu errazetan.
Taula eta zuhaitz-diagrama errazak.
Probabilitateak kalkulatzea Laplaceren arauaren bitartez –esperimentu errazetan– edo
simulazioen bitartez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea II.
Kodea: 3012
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 168 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Badaki zeintzuk diren gaur egungo gizarteen funtsezko ezaugarriak, eta haien antolamendu
sozial, politiko eta ekonomikoaren oinarrizko ezaugarriak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo gizarte-antolamenduaren ezaugarriak ordenatu ditu.
b) Europako espazioa bateratzeko prozesua balioetsi du, bilakaera aztertuta.
c) Egungo harreman ekonomikoen eredu globalizatuaren berri badu.
d) Tituluari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du, eta gertatutako
eraldaketak deskribatu ditu.
e) Informazioa biltzeko tresna errazak landu ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
baliatuta.
f) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
g) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
h) Gaur egungo arte-adierazpenen funtsezko bereizgarriak identifikatu ditu.
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2.- Sistema demokratikoaren oinarrizko printzipioak interpretatzen eta balioesten ditu, eta
erakundeak eta funtzionamendua aztertzen ditu. Jabetzen da garrantzitsuak dela bitartekotza eta
gatazkak konpontzea, eredu demokratikoa hedatzeko bidean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jabetu egin da Espainiako eredu demokratikoaren funtsezko bereizgarriez, eta herrialdearen
garapenaren testuinguru historikoa balioetsi du.
b) Ingurune hurbileko harreman pertsonal eta sozialetan diskriminazio ezaren printzipioak duen
inplikazioa balioetsi du.
c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioak onartu ditu, gaur egungo
munduan zer nolako egoera dagoen ikusi du, eta pertsonen eguneroko bizitzan zer nolako eragina
duten balioetsi du.
d) Nazioarteko erakunde garrantzitsuenen funtzionamendu-arauak, erakundeak eta printzipio
gidariak aztertu ditu.
e) Lankidetzako eta iritziak erkatzeko jardueretan erabiltzeko moduko informazioa landu du.
3.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan erabili ditu ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
4.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboaren teknikak aplikatu ditu hainbat iturritatik jasotako ahozko testuak aztertzean.
b) Jabetu da zein den ahozko interakzioaren komunikatzeko asmoa eta egitura, eta erantzun
posibleak balioetsi ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta testuen ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu,
baita gero eta konplexutasun handiagoko testuak osatzeko estrategiak ere, gero eta autonomia
handiagoz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu moten ezaugarri nagusiak balioetsi eta aztertu ditu, egin nahi duen lanerako mota
egokiena zein den hautatzeko.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
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c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak modu sistematikoan aplikatu
ditu, eta ateratako ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Erabilera akademikoko eta profesionaleko idatzizko testuen egitura aztertu du, eta hizkuntzaren
erabilerak eta mailak bereizi ditu.
g) Idatzizko testuak prestatzeko garaian jarraibide sistematizatuak erabili ditu, idatzizko
komunikazioa hobetzeko; erabilera diskriminatzaileak saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
h) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta hiztegi egokia erabili du hizkuntza-arauak eta xede-erabilerak aintzat hartuta.
i) Testuak idaztean gramatikaren eta ortografiaren arau garrantzitsuenak aplikatu ditu, hartara,
azken testua argia, zehatza eta egokia izan dadin formatuari eta komunikazio-testuinguruari
dagokienez.
j) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
6.- Literatura-testu adierazgarriak interpretatzen ditu; egilearen asmoa zein den konturatzen da,
eta testu horiek beren testuinguru historiko, soziokultural eta literarioarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez, eta dagokion testuinguruan kokatu du.
b) Literatura-lanetan hautemandako alderdiei buruzko iritzi pertsonal arrazoituak eman ditu.
c) Literatura-testuak aztertzeko estrategiak aplikatu ditu, eta gaiez eta zioez ohartu da.
d) Literatura-arloko autore, obra edo aldi bati buruzko informazioa bildu du monografia labur
batean.
7.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategiak eta oinarrizko hizkuntzaarauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, eta igorlearen asmoa eta gaia zeintzuk diren ondorioztatu du.
b) Testuaren ideia orokorra ulertu du, eta bere hitzekin adierazi du.
c) Irudiaren laguntzarekin, ideia garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
d) Entzutearen helbururako garrantzitsuak diren informazio espezifikoak atera ditu.
e) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
f) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko estrategiak erabili ditu.
g) Eremu akademikoarekin, pertsonalarekin eta lanbide-eremuarekin lotutako gaiei buruzko
lexiko, esamolde eta esaldi errazak erabili ditu.
h) Oinarrizko lokailuak erabili ditu ahozko testu laburrak sortzean.
i) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu lanbideeremuko gai ezagunei buruz.
j) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
k) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
l) Komunikazio-trukeetan, behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako arauak (kortesialegeak, erregistroa, hitzik gabeko hizkuntza, bestelakoak).
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8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testuaren oinarrizko komunikazio-asmoa identifikatu du.
b) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
c) Informazio espezifikoa eta garrantzitsua lokalizatu eta hautatu du.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak sortu ditu.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu eremu pertsonalarekin, akademikoarekin eta lanbide-eremuarekin loturik gelan
landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
j) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
k) Ingelesa komunikatzeko erabili nahi duela eta ikasi nahi duela adierazi du.
l) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko eleaniztun izateak duen
garrantzia onartu du.
m) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Gizarte garaikideak
Gizarte demokratikoak.
Sistema demokratikoen eraketa.
Nazioarteko harremanak.
Egungo mundu globalizatua.
Lankidetza-politikak.
Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako egungo harreman-esparruan.
Europaren eraketa.
Europar Batasuna, oinarrizko erakundeak eta funtzionamendua.
Egitura ekonomikoa:
- Globalizazio ekonomikoa eta garapen jasangarria. Elkarrekiko mendetasuna eta globalizazioa.
- Industriaren deslokalizazioa eta merkataritza-modu berriak.
- Bertako ekoizpen-sektorearen bilakaera.
Arte garaikidearen oinarrizko ezaugarriak.
2.- Sistema demokratikoa eta sistema horren erakundeak
Demokrazia, zuzenbidezko estatu.
Oinarrizko eskubideak, arauen zutabe.
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean.
Giza Eskubideak eguneroko bizimoduan.
Eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzea.
Espainiako eredu demokratikoa. 1978ko Konstituzioa. Autonomien Estatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde politikoak eta lurralde-antolaketa.
Gatazkak ebaztea:
- Bide ez-demokratikoak eta indarkeriazkoak.
- Indarkeriarik gabeko bideak eta bide demokratikoak.
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3.- Gizarte Zientzietako informazioaren tratamendua eta lanketa
informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.
Aurkezpenak eta argitalpenak IKTak erabiliz.
Lankidetza-lanerako estrategiak.
Funtzionamendu-arauak eta jarrerak iritziak alderatzean.
4.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Ahozko testuak.
Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ideia eta argumentuak azaltzea: edukiak antolatu eta planifikatzea.
Ikus-entzunezko bitartekoak erabiltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
Entzuleen interesa hobetzeko estrategiak.
Arau soziokomunikatiboak.
5.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Idatzizko testuak: txostenak, saiakerak, bestelakoak.
Testu akademikoak irakurtzeko estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testuinguruarekin lotutako alderdiak: erregistroa, deixia, estilo zuzena eta zeharkakoa.
- Diskurtsoarekin lotutako alderdiak: lokailuak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
6.- Literatura-testuak irakurtzea
Testu ez-literarioak interpretatzea.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura eta generoak.
XX. mendeko euskarazko eta gaztelaniazko literatura-lanetako pasarteak eta testuak irakurtzea.
7.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Ingelesez ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak...
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu erraz, labur edo ertainak ulertzea, hainbat euskarritan
emanak, eremu pertsonalean, akademikoan eta lanbide-eremuan ohikoak diren eta maiz gertatzen
diren komunikazio-egoerei dagokienez.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategia erabiltzea: aurrea hartzea, egiaztapena, laguntza
bisuala, aldez aurretiko ezagutzak…
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
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- Ahozko testuak sortzeko prozesua, finkatutako jarraibideei jarraikiz: plangintza eta informazioa
bilatzea, testua sortzea eta berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzea, hainbat euskarritan emanak, eremu pertsonaleko eta
lanbide-eremuko gaiei dagokienez.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
8.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: aurrerapena, egiaztapena, dedukzioa,
zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, ingelesez
idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen hizkuntza-elementuen
erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta egitea: lanbide-arloari dagokion lexiko espezifikoa, baita
eremu akademiko eta pertsonalarekin lotura duena ere, egitura eta esamolde arruntak.
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.

Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea
Kodea: E800
Kurtsoa: 2
Iraupena: 53 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzako hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak
aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegua lortzeko aukerak zabaltzeko eta
produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.
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ditu.

b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu
c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.
d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.
e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.

2.- Ekimen sortzaileak bere garapen pertsonal eta profesionalerako eskaintzen dituen aukerak
aztertzen eta baloratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kultura ekintzailearen kontzeptua eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen
garrantzia aztertu ditu.
b) Ekimenak, sormenak, erantzukizunak eta talde-lanak duten garrantzia baloratu du, jarduera
ekintzailean arrakasta lortzeko funtsezko konpetentziak baitira.
c) Ekimen sortzailea baloratu du, erronka pertsonalei eta profesionalei aurre egiterakoan jarrera
positiboa delakoan.
d) Enpresaburuaren kontzeptua eztabaidatu du, eta enpresaburuak ekonomia- eta gizartegarapenean duen ekarpena aztertu, baita profilaren eskakizun eta jarrerak ere.
e) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.
3.- Lan-harremanen ondoriozko eskubide eta betebeharrak interpretatzen ditu, eta gaitasuna
dauka haiek lan-kontratuetan aurkitzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.
b) Kontratazio-modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa
sustatzeko neurriak identifikatu ditu.
c) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.
d) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.
e) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.
f) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan
adostutako lan-baldintzak identifikatu ditu.
4.- Laneko segurtasun- eta osasun-arloko arau-esparrua interpretatzen du, eta lan-arriskuen
prebentziorako neurriak aplikatzen, eta lehen sorospenak ematen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipoei, materialei eta ekoizpen-prozesuari dagozkien lan-arriskuen prebentzioko arau
nagusiak identifikatu ditu, baita lan-ingurunean beharrezkoak diren norbera babesteko ekipoak (NBE)
ere.
b) Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko betebehar eta eskubideak identifikatu ditu, eta
haien arabera jardun du.
c) Laneko baldintzak eta arriskuak interpretatu ditu, baita arrisku horien prebentzioa ere.
d) Lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen motak
identifikatu ditu.
e) Botikinaren osaera eta erabilera identifikatu du eta, hala behar izan denean, lehen
sorospenetako oinarrizko teknikak aplikatu ditu kalte mota ezberdinen aurrean.
ditu.

5.- Lan-arriskuen prebentzioan erantzukizuna duten agenteak eta haien zereginak identifikatzen
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako erakundeak eta agenteak identifikatu ditu.
b) Bere lanbide-eremuko prozedura espezifikoetan berezkoak diren arriskuak ebaluatu ditu.
c) Lan-inguruneko ingurumen-arriskuak nahiz sortutako hondakinen tratamendua identifikatu ditu.
d) Alderdi horren inguruko planetan dauden elementu batzuk eta besteak identifikatu ditu
(prebentzioa, larrialdia, beste batzuk).
e) Prebentzioaren kudeaketaren oinarrizko elementuak identifikatu ditu.
f) Lan-inguruneari dagozkion lan-arriskuen prebentziorako neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Laneratzea eta bizialdi osoko ikaskuntza
Tituluari lotutako prestakuntzako aukerak eta ibilbideak identifikatzea.
Tituluari lotutako lanbide-sektorea aztertzea eta interpretatzea, eta lanpostu posibleak
identifikatzea.
Curriculum vitaea prestatzea, eta elkarrizketa simulatu bateko portaera eta jarrerak aztertzea.
Jarduera ekintzailetik eratorritako aukerak eta arriskuak ebaluatzea.
2.- Ekimen sortzailea
Kultura ekintzailea garapenaren eta gizarte-ongizatearen eragile.
Jarduera ekintzailearen faktore gakoak: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak
hartzea: ekintzailearen profila identifikatzea.
Arriskua ebaluatzea jarduera ekintzailean.
Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.
3.- Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak
Langileen eskubideak eta betebeharrak.
Lan-kontratua: kontratuen elementuak, ezaugarriak eta motak.
Nomina eta Gizarte Segurantzaren eta PFEZaren kargurako atxikipenak interpretatzea.
Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.
Ordezkaritza sindikala eta hitzarmen kolektiboen interpretazioa.
4.- Laneko segurtasuna eta osasuna: oinarrizko kontzeptuak
Oinarrizko arau-esparrua, lan-arriskuen prebentzioaren arloan. Arlo horretako eskubideak eta
betebeharrak.
Lana eta osasuna: Lanbide-arriskuak. Arrisku-faktoreak.
Lanaren ondoriozko kalteak. Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak. Lanak eragindako
beste patologia batzuk.
Langileen osasuna kontrolatzea.
Lan-karga, nekea eta lanarekiko asegabetasuna.
Lehen sorospenak.
5.- Arrisku orokorrak eta prebentzioa
Segurtasun-baldintzekin lotzen diren arriskuak.
Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Taldeko eta banakako babesa.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak:
- Laneko segurtasuna eta osasuna jorratzen dituzten erakunde publikoak.
- Prebentzio-lana antolatzea: “oinarrizko ohiturak".
- Dokumentazioa: jaso, landu eta artxibatzea.
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Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza
Kodea: 3147
Kurtsoa: 2
Iraupena: 260 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Jantziak eta etxeko arropa garbitzeko, lehortzeko, lisatzeko eta haien oinarrizko jostekonponketak egiteko eragiketak gauzatzen ditu, prozesu bakoitzari dagozkion teknikak eta prozedurak
aplikatuta eta jasotako jarraibideen arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Makinak, ekipoak eta erremintak prestatu eta doitu ditu zehaztutako prozeduren arabera.
b) Produktuak jantziei eta etxeko arropei ondo egokituta prestatu ditu.
c) Garbitzeko, lehortzeko eta lisatzeko eragiketak eska daitekeen gutxieneko kalitatearekin egin
ditu, jasotako jarraibideen arabera.
d) Etxeko joste-teknika hautatu du, ehun motaren eta horren beharraren arabera: zuloak,
urratuak, askatutako krisketak edo botoiak, desegindako azpildurak, irekitzen diren josturak edo
bestelakoak.
e) Oheko arropa, ohea egin aurreko zereginak eta arropa-aldaketa jasotako jarraibideen arabera
eta ohe mota, tenperatura eta lehentasun pertsonalak kontuan hartuta hautatu ditu.
f) Zereginak egitean horretarako ezarritako denbora-atalaseak betetzeko ahalegina egin du.
g) Segurtasun-neurriak eta gorputz-jarreren higienearen neurriak hartu ditu lana egitean.
2.- Sukaldaritzako prestakin errazak egiten ditu, eta aldez aurretik ezarritako teknika, arau eta lanprozedurekin loturiko jarraibideak eta agiriak interpretatzen eta erlazionatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Elikagaiak eta etxean erabiltzen diren bestelako produktuak biltegiratzeko eragiketak aplikatu
ditu, haiek guztiak higiene-baldintzetan zaintzea eta kontserbatzea bermatuta.
b) Makinak, ontziteria, tresnak eta erremintak prestatu ditu, haiek erabiltzeko eta mantentzeko
beharrezko eragiketak jasotako jarraibideen arabera gauzatuta.
c) Prestatzeko, garbitzeko, ebakitzeko eta piezak lortzeko lanak egin ditu, ekipoak, tresnak eta
erremintak behar bezala erabiliz eta jasotako jarraibideen arabera.
d) Lan-eremua egokitu egin du, materialak eta tresnak kokatuta, eskatzen diren garbitasuneko eta
segurtasuneko baldintzei eutsiz eta lan-aginduekin bat.
e) Sukaldaritzako prestakin errazak egiteko zereginak bete ditu, jasotako jarraibideen arabera.
f) Prestatutako janaria kontserbatzeko arauak lan-planaren arabera aplikatu ditu.
g) Garbiketa-prozedurak aplikatu ditu eta erabilitako lanabesak eta materialak jaso ditu.
h) Osasun-arriskuak prebenitzeko oinarrizko higiene-arauak aplikatu ditu etxeko sukaldaritzatekniketan.
3.- Etxeen, eraikinen, lokalen eta bulegoen garbiketa egiten du, ekintzak gune bakoitzaren
ezaugarrien arabera hautatuta eta jasotako jarraibideak eta esleitutako lan-plana betez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lan-jarraibideak eta -aginduak eta jasotako beste edozein dokumentazio aztertu ditu.
b) Laneko materiala (suntsigarriak nahiz makineria) jarraibideen arabera hautatu du.
c) Etxe partikularretako altzarien eta objektuen garbiketa egin du, beharrezko lanabes eta
produktuak erabilita eta jasotako jarraibideen arabera.
d) Eraikinetako, bulegoetako eta lokaletako altzarien garbiketa egin du jasotako jarraibideen
arabera eta eskatutako dokumentazioa bete du.
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e) Bainugelen eta komunen garbiketa egin du, haiek higienizatzeko eta desinfektatzeko
beharrezko produktuak erabiliz eta jasotako jarraibideen arabera.
f) Etxeen, eraikinen, lokalen eta bulegoen garbiketa-prozesuak egin ditu, denboretara eta
arauetara egokituta.
g) Garatzen duen lanaren eta erabiltzen dituen material eta makineriaren ardura hartu du, ekimen
eta prestutasunarekin.
h) Etxeen, eraikinen, lokalen eta bulegoen garbiketa egitearekin lotutako lan-arriskuak
prebenitzeko oinarrizko neurriak aplikatu ditu.
4.- Zoruak, paretak, sabaiak eta kristalezko eremuak garbitzeko prozedurak gauzatzen ditu,
lanabesak eta produktuak haien ezaugarriak kontuan hartuz hautatuta eta jasotako jarraibideen
arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lan-jarraibideak eta -aginduak eta jasotako beste edozein dokumentazio aztertu ditu.
b) Laneko materiala (suntsigarriak nahiz makineria) jarraibideen arabera hautatu du.
c) Etxe partikularretako zoruen, alfonbren, pareten, leihoen eta sabaien garbiketa egin du
beharrezko lanabes eta produktuekin eta jasotako jarraibideen arabera.
d) Eraikinetako, bulegoetako eta lokaletako zoruen, alfonbren, pareten eta sabaien garbiketa egin
du beharrezko lanabes eta produktuekin eta ezarritako lan-planaren arabera, eta eskatutako
dokumentazioa bete du.
e) Eraikinetako, bulegoetako eta lokaletako kristalezko gainazalak garbitzeko prozedurak aplikatu
ditu jasotako jarraibideen arabera.
f) Etxeen, eraikinen, lokalen eta bulegoen garbiketa-prozesuak egin ditu, denboretara eta
arauetara egokituta.
g) Etxeetako, eraikinetako, lokaletako eta bulegoetako zoruen pareten, sabaien eta kristalezko
eremuen garbiketa egitearekin lotutako lan-arriskuak prebenitzeko oinarrizko neurriak aplikatu ditu.
h) Sortzen diren hondakinak tratatzean hondakinak ezabatzeko ezarritako protokoloak aplikatu
ditu.
5.- Garbiketa industrialeko eta zoruen tratamendurako prozedurak aplikatzen ditu, makinak,
osagarriak eta produktuak agindutako lanaren ezaugarrien arabera hautatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Garbitzeko makina motak eta garbiketa-osagarriak eta -lanabesak identifikatu eta sailkatu ditu,
haiek ematen dituzten aukerak, erabiltzeko modua eta aplikazio-prozesuak adierazita.
b) Garbitu beharreko zoruaren perimetroa mugatu du, erorketak edo istripuak saihesteko.
c) Makina industrialen aplikazio nagusiak identifikatu ditu, egiten dituzten lanekin lotuta.
d) Zoruak hautatutako makinekin eta haien osagarriekin ekortu ditu, garbitu beharreko
gainazalaren ezaugarriak kontuan hartuta.
e) Garbitzeko makina industrialen garbiketa-prozedurak egin ditu.
f) Ezkoztatzeko makinen garbiketa-prozedurak egin ditu.
g) Zorua distirarazteko-beiraztatzeko prozedurak egin ditu.
h) Erabilitako makineriaren lehen mailako mantentze-lanak egin ditu.
i) Zoruen garbiketan erabilitako makineria industriala maneiatzetik datozen lan-arriskuak
saihesteko beharrezkoak diren segurtasun-neurriak hartu ditu.
j) Ergonomiako eta lan-osasuneko irizpideak kontuan hartuz maneiatu du makineria industriala.
6.- Haurrei eta mendekoak ez diren pertsonei laguntzeko zereginak betetzen ditu etxean bertan,
jasotako jarraibideen arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Haurren elikadurari, higieneari eta atsedenari dagozkien oinarrizko premiak asetzeko zereginak
egin ditu, jasotako jarraibideen arabera.
b) Mendekoak ez diren pertsona helduei laguntzeko zereginak bete ditu, jasotako jarraibideen
arabera.
c) Bizikidetza-unitateko arduradunari egindako jardueren berri eman dio.
d) Ezarritako ildo eta orientabideak errespetatu ditu.
e) Agindutako zereginak jarrera positiboarekin egin ditu.
f) Besteekiko jarrera adostaile eta sentibera izan du, enpatiarekin eta amultsu eta adeitsu agertuz.
7.- Etxeko lanari lotutako arriskuen prebentzio-neurriak aplikatu ditu, istripuak prebenitzearen
garrantzia balioetsita eta prebentzioaren erabilera justifikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etxean erabilitako produktu kimikoek eragin ditzaketen arriskuak identifikatu ditu.
b) Etxeko jardueretan gerta daitezkeen arrisku fisiko nagusiak identifikatu ditu (erorikoak,
erredurak eta ebakiak, besteak beste).
c) Gas-instalazioak gaizki erabiltzeak eragin ditzakeen arriskuak prebenitu ditu.
d) Sukaldean elikagaiak eta likidoak gaizki manipulatzeak eragiten dituen istripuak identifikatu
ditu.
e) Janariak elaboratzean suteak saihesteko arreta-neurriak hartu ditu.
f) Pospoloek edo sukaldeko zapiek su hartzeagatik eragin daitezkeen suteak saihestu ditu.
g) Arrisku kimikoek edo fisikoek edo elikadura-intoxikazioek etxean eragindako edozein istripuren
aurrean modu egokian jardun du.
h) Lehen sorospeneko oinarrizko teknikak identifikatu ditu, beharrezkoa izan denean.
i) Elikadura-intoxikazioek edo suak eragindako istripuan berehala jardutearen garrantzia balioetsi
du.
j) 112 zerbitzuak edo suhiltzaileek jardutearen beharra balioetsi du.
k) Istripua bizikidetza-unitatearen arduradunari jakinaraztea balioetsi du.
5.- Irakasleak.
4.- Espazioak eta ekipamenduak
4.1 Espazioak:
AZALERA (m2)
40
80

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA
Balio anitzeko gela
Etxeko jardueretarako tailerra.

4.2 Ekipamenduak:

Balio anitzeko gela

Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta Internet.
Ikus-entzunezko bitartekoak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak.
Mahaiak eta aulkiak.
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Etxeko jardueretarako tailerra.

Garbiketak urez egiteko makineria eta ekipoak.
Lehortzeko eta lixatzeko makineria eta ekipoak.
Jantziak eta etxeko arropak egiteko makineria
eta erremintak.
Garbiketa-orga ekipatuak. Garbiketa-materiala.
Xurgagailuak, leungailuak, argizari-makinak.
Altzari-elementuak eta etxeko arropa zuria.
Bulegoko altzari-elementuak.
Bero-sorgailuak: sukaldeak, frijigailuak,
berontziak, plantxak eta labeak
Hotz-sorgailuak: hozte- eta izozte-ganberak.
Sukaldeko ontziteria: egosteko, prestatzeko eta
kontserbatzeko materialak, osagarriak.
Etxetresna elektriko txikiak: irabiagailuak, zukumakinak, zukugailuak, ebakitzaileak, janaria
txikitzeko makinak, beso birrintzaileak, besteak
beste.
Material neutroa: lan-mahaiak, konketak, orgak,
apalak, kanpaiak, armairuak.
Entxufeak, etengailuak, kableak, lanparak,
bombillak. Txorrotak, hodiak, sifoi-potoak.
Erreminten kutxa.
Oinarrizko jostotzara.
Lehen sorospenen botikina.
Oinarrizko jostotzara.
Lehen sorospenen botikina.
Segurtasun-ekipoak eta -bitartekoak.

5.1.- Sektore publikoan, lanbide-profilari lotutako lanbide-moduluak eman ahal izateko, hauek
izango dira irakasleen espezialitateak:
LANBIDE-MODULUA
3098 Jantziak eta etxeko
arropa mantentzeko lanak
3102 Etxeko sukaldaritza
3104 Etxe partikularrak,
eraikinak, bulegoak eta
lokalak garbitzea
3116 Makinekin garbitzea
3145 Bizikidetza-unitatean
mendekoak ez diren
pertsonei laguntzeko
jarduerak

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEA / BESTE
BATZUK

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEAREN
KIDEGOA

Patroigintza eta
jantzigintza
Sukaldaritza eta
gozogintza
Jatetxe-arloko zerbitzuak
Gizartearentzako
zerbitzuak
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3146 Etxeko segurtasuna
E690. Etxeko eguneroko
kudeaketarako laguntza
E691. Egoera berezi
iragankorretan dauden
pertsonei arreta ematea

Besterik: Irakasle
espezialista, kasuan kasu

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako katedradunak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako irakasleak

Patroigintza eta
jantzigintza
E800. Laneko prestakuntza
eta orientabidea

Sukaldaritza eta
gozogintza
Jatetxe-arloko zerbitzuak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Gizartearentzako
zerbitzuak
Besterik: Irakasle
espezialista, kasuan kasu
Patroigintza eta
jantzigintza

3008 Lantokiko prestakuntza

Sukaldaritza eta
gozogintza
Jatetxe-arloko zerbitzuak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Gizartearentzako
zerbitzuak
5.2.- Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek behar ditu lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK
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3098 Jantziak eta etxeko arropa mantentzeko
lanak
3102 Etxeko sukaldaritza
3104 Etxe partikularrak, eraikinak, bulegoak eta
lokalak garbitzea
3116 Makinekin garbitzea
3145 Bizikidetza-unitatean mendekoak ez diren
pertsonei laguntzeko jarduerak
3146 Etxeko segurtasuna
E690. Etxeko eguneroko kudeaketarako laguntza

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
edo dagokion mailako titulua edo beste
zenbait titulu baliokide.

E691. Egoera berezi iragankorretan dauden
pertsonei arreta ematea
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3147 Lantokiko prestakuntza.
5.3 Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek beharko dira lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK
Diplomaduna, ingeniari teknikoa,

3098 Jantziak eta etxeko arropa mantentzeko
lanak
3102 Etxeko sukaldaritza
3104 Etxe partikularrak, eraikinak, bulegoak eta
lokalak garbitzea
3116 Makinekin garbitzea
3145 Bizikidetza-unitatean mendekoak ez diren
pertsonei laguntzeko jarduerak
3146 Etxeko segurtasuna
E690. Etxeko eguneroko kudeaketarako laguntza
E691. Egoera berezi iragankorretan dauden
pertsonei arreta ematea
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3147 Lantokiko prestakuntza

arkitekto teknikoa edo dagokion
mailako titulua, edo beste zenbait
titulu baliokide.
Patroigintza eta modako goimailako teknikaria edo beste
zenbait titulu baliokide.
Jantzigintza Industrialeko
Prozesuetako goi-mailako
teknikaria edo beste zenbait titulu
baliokide.
Sukalde Zuzendaritzako goimailako teknikaria edota
bestelako titulu baliokideak.

Jatetxe-arloko Zerbitzu
Zuzendaritzako goi-mailako
teknikaria edota bestelako titulu
baliokideak.
6.- Lanbide-moduluen egokitasuna konpetentzia-atalekin, haiek egiaztatu edo baliozkotzeko.
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KONPETENTZIA-ATAL
EGIAZTAGARRIAK

LANBIDE-MODULUAK
3098 Jantziak eta etxeko arropa mantentzeko
lanak

UC1332_1: Etxe partikularrean, arropa
eta etxeko oihalak garbitzea, lixatzea
eta oinarrizko joste-lanak egitea, eta
oheak prestatzea.

3102 Etxeko sukaldaritza

UC1331_1: Etxe partikularrean,
elikagaiak prestatzea: erostea,
antolatzea, manipulatzea, kozinatzea
eta prestatzea.
UC0255_1: Sukaldaritzako oinarrizko
hornikuntza-, aurreelaborazio- eta
kontserbazio-eragiketak egitea.
UC1330_1: Etxe partikularrak garbitzea.
UC0996_1: Esku hartu beharreko
espazioetan dauden altzariak garbitzea.
UC0972_1: Zoruak, paretak eta sabaiak
garbitzea eraikin eta lokaletan.
UC1087_1: Kristalak garbitzea eraikin
eta lokaletan.

3104 Etxe partikularrak, eraikinak, bulegoak eta
lokalak garbitzea

3116 Makinekin garbitzea

UC1088_1: Gainazalak garbitzea eta
tratatzea makineria erabiliz eraikin eta
lokaletan.

7.- Norgehiagoka egonez gero, titulu honek onarpenerako lehentasun-irizpideak aplikatzeko
baimena ematen die erdi-mailako heziketa-ziklo hauetarako.
Titulu honek lehentasuna izango du lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan onartzeko:
Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza.
Ostalaritza eta Turismoa.
Gizarte eta Kultura Zerbitzuak.
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XVIII. ERANSKINA, UZTAILAREN 7ko 104/2016 DEKRETUARENA
OKINTZAKO ETA PASTELGINTZAKO JARDUERETAKO OINARRIZKO LANBIDE-TITULUA
1.– Tituluaren identifikazioa
Etxebizitzen Mantentze Lanetako oinarrizko lanbide-titulua elementu hauek identifikatzen dute:
●
●
●
●
●

Izena: Okintzako eta Pastelgintzako Jarduerak.
Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
Iraupena: 2.000 ordu.
Lanbide-arloa: Ostalaritza eta Turismoa eta Elikagaien Industriak.
Europako baliokidea: INSN-3.5.3. (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua).

2.– Lanbide-profila
2.1 Tituluaren konpetentzia orokorra.
Tituluaren gaitasun orokorra da lehengaiak jasotzea, okintzako eta pastelgintzako oinarrizko
produktuak aurreelaboratzea eta elaboratzea, eta salmentarako aurkeztea eta banatzea, betiere
ezarritako protokoloak eta dagozkion elikadura-higieneko, lan-arriskuen prebentzioko eta ingurumenbabeseko arauak aplikatuta, eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz komunikatzea eta, hala dagokionean,
baita hizkuntza koofizial propioan edo atzerriko beste hizkuntzaren batean ere.
2.2 Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta
konpetentzia-atalen zerrenda:
- Osatutako lanbide-kualifikazioa:
a) Pastelgintzako oinarrizko eragiketak. HOT414_1. (1179/2008 Errege Dekretua, uztailaren
11koa). Honako konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC1333_1: Pastelgintzako barne-hornikuntzako eta aurreelaborazioen eta elaborazioen
kontserbazioko oinarrizko eragiketak egitea.
UC1334_1: Pastelgintzako elaborazio errazak aurreelaboratzea, elaboratzea eta aurkeztea, eta
elaborazio konplexuetan parte hartzea.
- Osatu gabeko lanbide-kualifikazioak:
a) Elikagaien industriako elaborazio-eragiketa osagarriak. INA172_1. (1228/2006 Errege
Dekretua, urriaren 27koa):
UC0543_1: Lehengaiak jasotzeko eta prestatzeko laguntza-zereginak egitea.
UC0545_1: Elikagaiak ontziratzeko, egokitzeko eta paketatzeko ekipamenduak eta instalazioak
maneiatzea mendeko laneko argibide normalizatuei jarraikiz.
b) Merkataritzako jarduera osagarriak COM412_1 (1179/2008 Errege Dekretua, uztailaren
11koa):
UC1329_1: Bezeroari arreta eta informazio operatibo, egituratu eta protokolarizatua ematea.
2.3 Lanbide-ingurunea
2.3.1 Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:
Okintzako eta opilgintzako laguntzailea.
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Pastelgintzako laguntzailea.
Pastelgintzako biltegiko laguntzailea.
Pastelgintzako saltokiko enplegatua.
Biltegiko laguntzailea.
Salmentako laguntzailea.
3.- Heziketa-zikloaren irakasgaiak
3.1 Tituluaren helburu orokorrak
a) Okintzako eta pastelgintzako produktuen elaborazioan erabiltzen diren lehengaiak eta
produkzio-prozesuaren fase bakoitzean dituzten aplikazioak identifikatzea eta balioestea, lehengaiak
eta produktu osagarriak jasotzeko eta prestatzeko oinarrizko zereginak egiteko.
b) Okintzako eta pastelgintzako produktuen elaborazioan erabiltzen diren makinen, moldeen eta
tresnen oinarrizko mantentze-lanak egitea, lan-eremua prest edukitzeko.
c) Teknika eta makina egokiak aplikatzea produktu aurreelaboratuen edo elaboratuen arabera,
haiek kontserbatzeko eta, ondoren, lehengoratzeko.
d) Okintzako eta pastelgintzako produktuak etiketatzeko, ontziratzeko eta enbalatzeko prozedurak
aplikatzea eta ekipo egokiak erabiltzea.
e) Pastelgintzako eta okintzako aurreelaborazioak eta elaborazioak egiteko beharrezkoak diren
teknikak aplikatzea.
f) Informazioaren erregistro- eta transmisio-prozedurak erabiltzea, disfuntzioak eta anomaliak
jakinarazteko.
g) Okintzako eta pastelgintzako produktuen akabera- eta aurkezpen-prozedurak aplikatzea, modu
erakargarrian erakusteko eta saltzeko.
h) Pastelgintzako eta okintzako produktuak saltzeko protokoloak aplikatzea, bezeroak artatzeko.
i) Lan-eremuek, ekipoek eta instalazioek bete beharreko espezifikazioak ezagutzea, garbiketaeta higiene-eragiketak egiteko.
j) Neurri higieniko-sanitarioak aplikatzea elikagai-segurtasuneko araudia ezagututa, okintzako eta
pastelgintzako produktuak kontserbatzeko, lehengoratzeko, aurreelaboratzeko eta elaboratzeko
eragiketetan esku hartzeko.
k) Paketatzeko material eta teknikak ezagutzea, zer produktu motatarako balio duten jakitea eta
enpresaren irudiarekin lotzea, salgaiak modu erakargarrian erakusteko.
l) Bezeroen beharrak eta haiek betetzeko behar den informazioa identifikatzea, gorabeherak eta
kexak konpontzeko teknika eta protokoloak aplikatuz bezeroak artatzeko.
m) Ingurune naturalean izaten diren gertakariak ulertzea jakintza integratu baten moduan erabiliz
ezagutza zientifikoa; halaber, oinarrizko arazoak identifikatu eta konpontzeko metodoak ezagutu eta
aplikatzea ezagutzaren eta esperientziaren eremuetan.
n) Trebetasunak garatzea arazoak formulatu, planteatu, interpretatu eta konpontzeko, eta kalkulu
matematikoaren arrazoibidea aplikatzea gizartean eta lan-ingurunean moldatzeko eta bere baliabide
ekonomikoak kudeatzeko.
ñ) Giza gorputzaren funtzionamenduaren oinarrizko alderdiak identifikatzea eta ulertzea, eta haiek
norberaren eta taldearen osasunarekin lotzea; gainera, higienea eta osasuna baloratzea bizitzan
ohitura osasungarriak garatzeko eta finkatzeko, zein ingurunetan dauden kontuan hartuta.
o) Natura-ondarearen zaintzarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak
garatzea, eta izaki bizidunen eta natura-ingurunearen arteko elkarreragina ulertzea, horrela gizakien
ekintzak ingurumenaren orekan dituen ondorioak baloratu ahal izateko.
p) Informazio-iturrien oinarrizko trebetasunak garatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak ikuspegi kritikoz erabiltzea, ingurune pertsonal, sozial edo profesionalean informazioa
lortu eta jakinarazteko.
q) Kultura- eta arte-ekoizpenen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea, haien elementuak aztertzeko
oinarrizko teknikak aplikatuz, errespetuz eta sentikortasunez jarduteko, kultura-aniztasunaren, ondare
historiko-artistikoaren eta kultura- zein arte-adierazpenen aurrean.
r) Hizkuntza-trebetasun eta -abileziak garatu eta finkatzea eta eskatzen den doitasun-, argitasun-
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eta arintasun-maila lortzea, gaztelaniari eta, hala denean, harekin batera ofiziala den hizkuntzari
buruzko ezagutzak erabiliz gizarte-ingurunean, eguneroko bizitzan eta lan-jardueran komunikatzeko.
s) Atzerriko hizkuntzan oinarrizko hizkuntza-trebetasunak garatzea, ahoz eta idatziz komunikatu
ahal izateko eguneroko bizitzan eta lan-jardueran ohikoak eta aurreikustekoak diren egoeretan.
t) Gaur egungo gertakarien arrazoiak eta ezaugarriak ezagutzea, baita bilakaera historikoari eta
banaketa geografikoari dagozkionak ere, gaur egungo gizarteen ezaugarriak azaltzeko.
u) Printzipio demokratikoetan oinarritutako balioak eta jokaerak garatzea, eta ohiko harreman
sozialetan eta gatazken konponbide baketsuan aplikatzea.
v) Prestakuntzarako dauden baliabideak eta eskaintzak alderatu eta hautatzea bizialdi osoko
ikaskuntzarako, horrela lan-egoera berriei eta egoera pertsonal berriei egokitzeko.
w) Ekimena, sormena eta joera ekintzailea garatzea, baita norberarengan konfiantza izatea,
parte-hartzea eta ikuspegi kritikoa ere, egoerak eta gorabeherak konpondu ahal izateko bai lanjardueran bai eremu pertsonalean.
x) Lanak taldean egitea, nork bere betebeharrak norbere gain hartuz, besteak errespetatuz eta
beraiekin elkarlanean arituz, baita besteekiko tolerantziaz eta errespetuz ere, zereginak
eraginkortasunez egiteko eta garapen pertsonalerako lagungarri izateko.
y) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informatzeko, komunikatzeko,
ikasteko eta laneko zereginak errazteko.
z) Laneko eta ingurumeneko arriskuak lan-jarduerarekin erlazionatzea, norbera babesteko behar
diren prebentzio-neurriak erabiltzeko xedez, eta beste pertsonei eta ingurumenari kalterik ez
eragiteko.
aa) Lanbide-jarduerako teknikak garatzea lanaren eraginkortasuna eta kalitatea ziurtatuz, eta,
bidezkoa bada, laneko jardueretan hobekuntzak proposatzea.
ab) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan izanda, gizarteko
agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa
parte hartzeko.
3.2 Lanbide-moduluak
KODEA

LANBIDE-MODULUA

3007
3017
3026
3133
3005

Okintzako oinarrizko prozesuak
Pastelgintzako oinarrizko prozesuak
Okintzako eta pastelgintzako banaketa
Elikagaien industriako eragiketa osagarriak
Bezeroentzako arreta
Pastelgintzako ore eta produktuen
elaborazioa
Txokolate, gaileta, pasta eta izozkien
elaborazioa
Zientzia aplikatuak I
Zientzia aplikatuak II
Komunikazioa eta gizartea I
Komunikazioa eta gizartea II
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lantokiko prestakuntza
Tutoretza eta orientabidea I
Tutoretza eta orientabidea II

E634
E636
3009
3042
3011
3012
E800
3153

GUZTIRA
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3.3 Moduluen garapena
Lanbide-modulua: Okintzako oinarrizko prozesuak
Kodea: 3007
Kurtsoa: 1
Iraupena: 231 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Okintzako produktuak elaboratzeko beharrezkoak diren osagaiak formulatzen, dosifikatzen eta
oratzen laguntzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Okintzako produktu nagusiak ezagutu eta sailkatu ditu Araubide Tekniko Sanitarioaren arabera.
b) Lehengaiek izan behar dituzten ezaugarriak eta baldintzak egiaztatu ditu.
c) Okintzako sistemek eta elaborazio-prozesuko parametroek orearen kalitatean eta ezaugarri
erreologikoetan duten eragina ebaluatu du.
d) Ore ama baten ezaugarriak eta hura prestatzeko metodoak deskribatu ditu.
e) Ore ama bat kontserbatzeko sistema eta baldintza egokiak zehaztu ditu.
f) Kasu bakoitzari dagokion dosifikazio egokia egin du, eta azken produktuan zer eragin duen
aztertu du.
g) Okintzako oreen formulak definitu eta interpretatu ditu, bai osagaiak, bai osagai horiek gehitu
beharreko egoera eta ordena zehaztuta eta justifikatuta.
h) Okintzan erabiltzen diren ore hartzigarri motak bereizi ditu, eta lortu beharreko produktuekin
lotu ditu.
i) Oreen arteko desberdintasunak –formulei eta prozesuei dagozkienak– aztertu eta justifikatu
ditu, kolektibo bereziei begira (zeliakoak, diabetikoak, hipertentsoak, fenilzetonurikoak, laktosarekiko
intolerantzia dutenak eta beste batzuk).
j) Dosifikazio-sistema eta -ekipoak (eskuzkoak eta automatikoak) identifikatu ditu.
2.- Ore mota bakoitzari eta elaboratu beharreko produktu bakoitzari dagozkion hainbat teknika
aplikatzen ditu laguntzarekin (orea banatzeko, bolak egiteko, pausatzen uzteko, osatzeko,
oholeztatzeko, hartzidura egiteko eta ebakiak egiteko).
Ebaluazio-irizpideak:
a) Produktu bakoitzari dagozkion pausatze-denbora eta modu egokiak ezagutu ditu, eta etapa
horretan oreak izandako aldaketa fisikoak balioetsi ditu.
b) Eskuzko eragiketak eta eragiketa mekanizatuak (banatzea, bolak egitea, aurre-hartzidura
egitea, osatzea) identifikatu eta ezaugarritu ditu, eta beharrezkoak diren tresnak eta ekipoak adierazi
ditu.
c) Zatitzeko, bolak egiteko edo oratzeko, forma emateko eta oholeztatzeko sistemek (eskuzkoak
edo mekanizatuak) orean zer eragin duten balioetsi du.
d) Pausatzen uzteko, zatitzeko, oratzeko, forma emateko eta oholeztatzeko prozesuetan
ohikoenak diren akats edo desbideraketak identifikatu ditu, eta kasu bakoitzean egokienak diren
zuzenketak ezarri ditu.
e) Hartzidura-metodoak deskribatu ditu, behar diren ekipoak eta kontrolatu beharreko
parametroak (tenperatura, hezetasuna eta denbora) adierazi ditu.
f) Hartzidura-parametroek produktuaren azken ezaugarrietan duten eragina balioetsi du.
g) Hartzidura-prozesuan orean gertatzen diren erreakzio fisiko-kimikoak ezagutu ditu.
h) Egosi aurreko eragiketak (ebakitzea edo ebakiak egitea, iraultzea, irineztatzea, pintatzea)
identifikatu ditu, eta haiek egiteko metodoak (eskuzkoak edo mekanikoak) deskribatu ditu, okintzako
produktu mota bakoitzaren arabera.
i) Oreen arteko desberdintasunak aztertu ditu prozesu teknologikoko etapa hauetan, kolektibo
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bereziei begira (zeliakoak, diabetikoak, hipertentsoak, fenilzetonurikoak, laktosarekiko intolerantzia
dutenak, eta beste batzuk) .
j) Produktuak manipulatzeari eta ekipoak maneiatzeari dagozkien higiene- eta segurtasun-neurri
espezifikoak identifikatu ditu.
3.- Ogi mota desberdinak elaboratzen ditu, ogiak egiteko lehengaiak eta makineria erabilita eta
oinarrizko teknikak aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Okintzan erabiltzen diren lehengaiak identifikatu ditu, eta haien ezaugarri fisikoekin lotu ditu
(koloreak eta testurak, besteak beste).
b) Makineria, tresnak eta lehengaiak prestatu ditu, ogiak elaboratzeko prozeduren fitxa teknikoari
jarraikiz.
c) Ore mota eta ogien elaborazio mota desberdinekin lotu du legamien hartzidura (legamia
prentsatua edo freskoa eta kimikoa, besteak beste).
d) Ore nagusien berezko testurak ezagutu ditu ogi mota bakoitzerako eskatzen diren egokitasunestandarren arabera (elastikotasuna, kolorea, usaina, besteak beste).
e) Ezarritako prozeduraren arabera egin du orea.
f) Oreak pausatzen uzteko eta legamiak hartzitzeko denborak balioetsi ditu, emaitza optimoko
produktu bat lortzeko.
g) Forma eman die oreei, produktuan nahi den akabera eta aurkezpena lortzeko.
h) Ogi mota desberdinak (ogi arrunta, ogi bereziak eta ogi erdiegosiak, besteak beste)
elaboratzeko egosketa-teknika egokiak aplikatu ditu.
i) Ogi mota ohikoenen elaborazio-faseak jarraitu ditu.
j) Kontserbazio- eta lehengoratze-teknikak aplikatu ditu ogiaren izaeraren arabera.
k) Oreen elaborazioan erabilitako makineria eta lanabesak prest edukitzeko garbiketa-metodo eta
-produktuak aplikatu ditu.
4.- Betegarri gaziak elaboratzen ditu ondoren okintzako produktuetan erabiltzeko, egosteko eta
frijitzeko oinarrizko teknikak eta jenero gordinak (barazkiak eta fruitu lehorrak, besteak beste) erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Fitxa teknikoei jarraikiz hornitu da behar zituen lanabesez eta lehengaiez.
b) Makineria eta ekipoen funtzionamendua egiaztatu du eta, hala behar izan denean, idatziz
jasota utzi ditu atzemandako anomaliak.
c) Hainbat betegarri mota elaboratu ditu, erabilitako produktuen (barazkiak, haragi xehatua, fruitu
lehorrak, besteak beste) eta elikagai gordinak manipulatzeko oinarrizko tekniken arabera.
d) Betegarri mota desberdinetarako ezarritako egosketa-teknikak balioetsi ditu, egiaztatzeprozedurei jarraikiz eta kalitate- eta akabera-eskakizunen arabera.
e) Egosketa-prozesua kontrolatu du, denborak eta tenperaturak balioetsita eta zuzenketaprozedura aplikatuta, egindako behaketen arabera.
f) Elaboratutako produktuak kontserbatzeko biltegiratu ditu, esleitutako ontzi eta ekipoetan eta
tenperatura egokian.
g) Produktuak zerbitzatzeko tenperaturan lehengoratzeko ezarritako metodoak eta ekipoak erabili
ditu.
h) Elaborazio- eta egosketa-prozeduretan garbiketako metodoak eta produktuak aplikatu ditu,
kremen eta betegarri gozo eta gazien elaborazioan erabilitako makineria eta lanabesak prest
edukitzeko, betiere elikagaien elaboraziorako higiene-arauak balioetsita.
5.- Opilgintzako produktuak elaboratzen eta dekoratzen ditu, kontsumorako egokiak eta
salmentarako erakargarriak egiten dituzten teknikak eta produkzioko oinarrizko arauak erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Lanabesak eta ondoren elaboratu beharreko lehengaiak fitxa teknikoak balioetsita hornitu ditu.
b) Makineria eta ekipoen funtzionamendua eskuz egiaztatu du eta, hala behar izan denean,
atzemandako anomaliak jakinarazi ditu.
c) Opilgintzako ore nagusien berezko testurak ezagutu ditu, ogi mota bakoitzerako eskatzen diren
egokitasun-estandarren arabera (elastikotasuna, kolorea, usaina).
d) Oreak pausatzen uzteko denborak, legamien hartzidura, akabera eta opilgintzako produktuaren
aurkezpena balioetsi ditu, erabilitako oinarrizko tekniken arabera.
e) Opilgintzako produktuak (madalenak, berlinak eta ensaimadak, besteak beste) elaboratzeko
egokiak diren egosteko eta frijitzeko teknikak aplikatu ditu.
f) Opilgintza-produktuak modu erakargarriagoan aurkezteko oinarrizko dekorazioak egin ditu.
g) Kontserbazio-teknikak aplikatu ditu, opilgintza-produktuen izaeraren arabera.
h) Oreen elaborazioan erabilitako makineria eta lanabesak prest edukitzeko garbiketa-metodo eta
-produktuak aplikatu ditu.
6.- Opilgintza-produktuetarako kremak eta estalkiak elaboratzen ditu, produkzioko teknika eta
arau nagusiei jarraikiz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Fitxa teknikoei jarraikiz hornitu ditu lanabesak eta ondoren elaboratu beharreko lehengaiak.
b) Makineria eta ekipoen funtzionamendua eskuz egiaztatu du eta, hala behar izan denean,
atzemandako anomaliak jakinarazi ditu.
c) Krema, betegarri eta estalki mota desberdinak erlazionatu ditu, produktu eta akabera motaren
arabera.
d) Hainbat krema eta estalki mota elaboratzeko behar diren osagaiak (esnea, arrautza, txokolatea
eta azukreak, besteak beste) prestatu ditu.
e) Opilgintzako krema eta estalki nagusien berezko testurak ezagutu ditu, elaborazio mota
bakoitzerako eskatzen diren egokitasun-estandarren arabera (elastikotasuna, usaina eta kolorea,
besteak beste).
f) Hainbat krema eta estalki (pastel-krema, txokolatezko estalkia eta azukrezko estalkia, besteak
beste) elaboratzeko egosketa-teknika egokiak erabili ditu, eta balizko akatsak zuzentzeko neurri
zuzentzaileak aplikatu ditu.
g) Besteak beste, irabiatzeko, oratzeko eta fintzeko eragiketak egin ditu, makineria egokia
erabilita.
h) Opilgintza-produktuak modu erakargarrian aurkezteko oinarrizko estalkiak egin ditu.
i) Kontserbazio- eta lehengoratze-teknikak aplikatu ditu, opilgintza-produktuen izaeraren arabera.
j) Oreen elaborazioan erabilitako makineria eta lanabesak prest edukitzeko garbiketa-metodo eta
-produktuak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Okintzako ore motak eta produktuak
Okintzako produktuak Araudi Tekniko Sanitarioaren arabera sailkatzea.
Okintzako ore motak:
- Hidratazio-maila handiko, ertaineko edo txikiko oreak.
- Ore aberastuak: azukrearekin, gurinarekin, zuntzarekin eta bestelako zerealekin.
- Ore bereziak: glutenik gabekoak, gatz gutxikoak edo gatzik gabekoak.
Formulazioa. Osagaiak oinarrizko errezetan ezarritako proportzioaren arabera kalkulatzea.
Okintza-sistemak: zuzena, mistoa, belakia eta autolisia.
Ore ama prestatzea: motak (naturala, poolish, aurrehartzigarri likidoak). Kontrolatu beharreko
aldagaiak. Kontserbazioa. Ore ama erabiltzearen onurak.
2.- Okintzako faseak eta teknikak
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Aurretiazko eragiketak: lantegia, makineria, lanabesak eta lehengaiak egokitzea.
Osagaiak dosifikatzea edo pisatzea. Eskuzko prozesuak edo prozesu automatizatuak.
Oratzea eta fintzea (hidratazio-maila txikiko oreentzat). Kontrolatu beharreko aldagaiak.
Orean edo blokean pausatzen uztea. Oreen ezaugarrietan duten eragina.
Banakako piezak lortzea. Zatitzea, oratzea edo bolak egitea, piezan pausatzen uztea eta forma
ematea. Eskuzko prozesuak eta prozesu mekanikoak. Egikaritze-sekuentzia eta kontrol-parametroak.
Eskuz edo mekanikoki oholeztatzea.
Hartzidura-prozesua: oinarriak. Hartzidura motak. Ekipoak. Kontrol-parametroak.
Ebakitzea edo ebakiak egitea eskuz edo mekanikoki: prozesuaren oinarria. Teknika erabiliak.
Ebaketa motak orearen arabera.
Egostea: aurrez piezak egokitzea. Labeak, motak eta ezaugarriak. Kontrolatu beharreko
aldagaiak. Eskuz edo mekanikoki kargatzea. Lanabesak eta ekipoak. Egoste-prozesuan gertatzen
diren erreakzio fisiko-kimikoak.
Aleak labetik ateratzea eta hoztea. Baldintzak eta eragina azken produktuan.
Okintza-prozesuko etapa desberdinetako anomalia ohikoenak, haien arrazoiak eta egin
daitezkeen zuzenketak.
Okintza-oreak kolektibo berezientzat elaboratzeko prozesuetako aldaera teknologikoak.

3.- Makineria eta lehengaiak erabilita ogi mota desberdinak elaboratzea
Lehengaiak.
Makineria eta tresnak.
Legamiak.
Oreen ezaugarriak.
Oreak prestatzea eta hartzitzea.
Ogien akabera eta aurkezpena.
Ogiak egosteko eta opilgintzako zenbait produktu frijitzeko teknikak.
Ogia elaboratzeko faseak.
Makineriaren garbiketa eta arau higieniko-sanitarioak.
4.- Ogi eta opiletarako betegarri gaziak elaboratzea.
Betegarrirako lehengaiak.
Makineria.
Barazkiak, fruitu lehorrak, haragi-produktuak eta eskabetxeak erabilita betegarriak elaboratzea.
Betegarrien ezaugarriak.
Egosteko teknikak.
Elaborazioa kontrolatzea.
Elaboratutako betegarriak kontserbatzeko eta ontziratzeko teknikak.
Kontserbatutako betegarriak lehengoratzea.
Makineriaren garbiketa eta arau higieniko-sanitarioak.
5.- Opilgintzako produktuak elaboratzea eta dekoratzea
Lehengaiak.
Makineria prest jartzea.
Opilgintzako oreen ezaugarriak.
Egosteko eta frijitzeko teknikak, opilgintzako produktuen arabera.
Opilgintzako produktuak aurkezteko oinarrizko dekorazioak.
Opilgintzako produktuak kontserbatzeko eta ontziratzeko teknikak.
Makineriaren garbiketa eta arau higieniko-sanitarioak.
6.- Opilgintzako produktuen kremak eta estalkiak elaboratzea
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Lehengaiak.
Makineria prest jartzea.
Kremak eta estalkiak elaboratzea opilgintzako produktuetarako.
Krema eta estalkien ezaugarriak.
Krema eta estalki mota desberdinak elaboratzea.
Opilgintzako produktuak aurkezteko oinarrizko dekorazioak.
Opilgintzako produktuak kontserbatzeko eta ontziratzeko teknikak.
Makineriaren garbiketa eta arau higieniko-sanitarioak.
Lanbide-modulua: Pastelgintzako oinarrizko prozesuak
Kodea: 3017
Kurtsoa: 1
Iraupena: 264 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Jenero gordinak eta elaboratuak kontserbatzen ditu ondoren lehengoratzeko eta erabiltzeko,
ekipo sinpleak eta produktuari dagozkion teknika espezifikoak erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Opilgintzan erabiltzen diren lehengaiak haien ezaugarri fisikoekin lotu ditu (kolorea, tamaina eta
zaporea, besteak beste).
b) Okintzan erabiltzen diren lehengaiak hornitzeko moduak identifikatu ditu.
c) Pastelgintzako jeneroak kontserbatzeko hainbat metodo bereizi ditu, esaterako izoztea edo
hutsean ontziratzea.
d) Jenero gordinak edo elaboratuak lehengoratzeko eragiketa zehatzak egin ditu, haiek
ontziratzeko, biltegiratzeko eta kontserbatzeko modua kontuan hartuta.
e) Produktu gordinek eta elaboratuek behar dituzten aurretiazko eragiketak aplikatu ditu,
lehengoratzeko aukeratutako metodo edo ekipoaren arabera.
f) Jabetu da zeinen garrantzitsua den lehengaietatik eta kontserbatutako produktuetatik ahalik eta
errendimendu handiena lortzea, kostuak errentagarri egiteko eta beharrezkoak ez diren higadurak
saihesteko.
2.- Pastelgintza gozoko eta gaziko oreak prestatzen ditu, produktuak elaboratzeko oinarrizko
teknikak erabiliz (oraketa eta hartzidura, besteak beste).
Ebaluazio-irizpideak:
a) Fitxa teknikoak balioetsita prestatu ditu lanabesak eta ondoren elaboratu beharreko
lehengaiak.
b) Frijituetarako orea prestatu du, aurreikusitako motaren eta akaberaren araberako prozedurak
aplikatuta (kauserak, erroskillak, txurroak eta enpanadillak, besteak beste).
c) Produktuak frijitu ditu, egoste-denbora eta -tenperatura balioetsita eta hainbat prozedura
aplikatuta (iraulketa eta beste batzuk), betiere kalitate- eta akabera-eskakizunen arabera.
d) Produktu laberatuetarako (bizkotxoak, plum cakeak eta madalenak, besteak beste) ore irabiatu
eta emultsionatuak prestatu ditu, errezetaren eta aplikazio-prozeduraren arabera.
e) Ore irabiatuak eta emultsionatuak aplikatu ditu, haien jariakortasuna, kolorea eta malgutasuna
produktuan egiaztatuz, aurreikusitako akaberen arabera.
f) Laberatze-prozesua kontrolatu du, denborak eta tenperaturak balioetsita eta zuzenketaprozedura aplikatuta, egindako behaketen arabera.
g) Lortutako oreetan erabilitako moldeak, ekipoak eta tenperaturak balioetsi ditu, berehala
erabiltzeko edo biltegiratzeko diren kontuan hartuta.
h) Lehengaien eta energia-baliabideen erabileran prozedurak aplikatu ditu, produkzioko kostuetan
duten eragina ebaluatuta.
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i) Elaborazio- eta egosketa-prozeduretan garbiketako metodoak eta produktuak aplikatu ditu,
oreen elaborazioan erabilitako makineria eta lanabesak prest edukitzeko, betiere elikagaien
elaboraziorako higiene-arauak balioetsita.
3.- Konplexutasun gutxiko pasta gozoak eta gaziak prestatzen ditu, pastelgintzako produktu
amaituak edo ondoren erabiltzeko prest dauden produktuak lortzeko, kozinatzeko oinarrizko teknikak
erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Fitxa teknikoak balioetsita prestatu ditu lanabesak eta ondoren elaboratu beharreko
lehengaiak.
b) Oinarrizko pasta gozoak eta gaziak prestatu ditu (sable, choux, brioche, ore hautsia, hostoreko
oinarrizko pasta, besteak beste), aurreikusitako motaren eta akaberaren araberako prozedurak
aplikatuta.
c) Egosketa-denbora eta -tenperatura balioetsi ditu eta eskatutako kalitate- eta akaberaprozedurak aplikatu ditu.
d) Produktu laberatuetarako (sable, choux, brioche, ore hautsia, hostoreko oinarrizko pasta,
besteak beste) pasta irabiatuak eta emultsionatuak prestatu ditu, errezetaren eta aplikazioprozeduraren arabera.
e) Produktuan aplikatu ditu pasta gozoak eta gaziak, jariakortasuna, kolorea eta testura
aurreikusitako akaberen arabera egiaztatuz.
f) Laberatze-prozesua kontrolatu du, denborak eta tenperaturak balioetsita eta zuzenketaprozedura aplikatuta, egindako behaketen arabera.
g) Lortutako pastetan erabilitako moldeak, ontziak, ekipoak eta tenperaturak balioetsi ditu,
berehala erabiltzeko edo biltegiratzeko diren kontuan hartuta.
h) Lehengaien eta energia-baliabideen erabileran prozedura egokiak aplikatu ditu, produkzioko
kostuetan duten eragina ebaluatuz.
i) Elaborazio- eta egosketa-prozeduretan garbiketako metodoak eta produktuak aplikatu ditu,
oreen elaborazioan erabilitako makineria eta lanabesak prest edukitzeko, betiere elikagaien
elaboraziorako higiene-arauak balioetsita.
4.- Krema eta betegarri gozo eta gaziak prestatzeko jarduera lagungarriak burutzen ditu oinarrizko
elaborazio-teknikak erabiliz, kontsumorako egokiak izan daitezen eta ondoren, pastelgintzako
produktuetan erabil daitezen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Fitxa teknikoak balioetsita prestatu ditu lanabesak eta ondoren elaboratu beharreko
lehengaiak.
b) Oinarrizko kremak (esnekiekin edo produktu irabiatuekin egindakoak) eta hainbat betegarri
gozo eta gazi (besteak beste, frutekin, barazkiekin, arrozekin eta xehatuekin egindakoak) prestatu
ditu, aurreikusitako motaren eta akaberaren araberako prozedurak aplikatuta.
c) Egosketa-denbora eta -tenperatura balioetsi ditu eta eskatutako kalitate- eta akaberaprozedurak aplikatu ditu.
d) Produktu laberatuetarako kremak eta betegarriak prestatu ditu, errezetaren eta aplikazioprozeduraren arabera.
e) Produktuan aplikatu ditu kremak eta betegarriak, jariakortasuna, kolorea eta testura
aurreikusitako akaberen arabera egiaztatuz.
f) Egosketa-prozesua kontrolatu du, denborak eta tenperaturak balioetsita eta zuzenketaprozedurak aplikatuta, egindako behaketen arabera.
g) Lortutako pastetan eta betegarrietan erabilitako moldeak, ekipoak eta tenperaturak balioetsi
ditu, berehala erabiltzeko edo biltegiratzeko diren kontuan hartuta.
h) Lehengaien eta energia-baliabideen erabileran prozedurak aplikatu ditu, produkzioko kostuetan
duten eragina ebaluatuta.
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i) Elaborazio- eta egoste-prozeduretan garbiketako metodoak eta produktuak aplikatu ditu,
kremak eta betegarri gozo eta gazien elaborazioan erabilitako makineria eta lanabesak prest
edukitzeko, betiere elikagaien elaboraziorako higiene-arauak balioetsita.
5.- Jarabeak, konfiturak eta gelatinak prestatzeko jarduera lagungarriak burutzen ditu oinarrizko
elaborazio-teknikak erabiliz, kontsumorako egokiak izan daitezen eta ondoren, pastelgintzako
produktuetan erabil daitezen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Fitxa teknikoak balioetsita prestatu ditu lanabesak eta ondoren elaboratu beharreko
lehengaiak.
b) Jarabeak, konfiturak eta gelatinak (besteak beste, frutekin, likoreekin eta azukreekin
egindakoak) prestatu ditu, aurreikusitako motaren eta akaberaren araberako prozedurak aplikatuta.
c) Produktu laberatuetarako jarabeak, konfiturak eta gelatinak prestatu ditu, errezetaren eta
aplikazio-prozeduraren arabera.
d) Jarabeak, konfiturak eta gelatinak produktuan aplikatu ditu, jariakortasuna, kolorea eta
hedadura aurreikusitako akaberen arabera egiaztatuz.
e) Elaborazio-prozesua kontrolatu du, denborak eta tenperaturak balioetsita eta zuzenketaprozedura aplikatuta, egindako behaketen arabera.
f) Lortutako jarabe, konfitura eta gelatinetan erabilitako moldeak, ekipoak eta tenperaturak
balioetsi ditu, berehala erabiltzeko edo biltegiratzeko diren kontuan hartuta.
g) Lehengaien eta energia-baliabideen erabileran prozedurak aplikatu ditu, produkzioko kostuetan
duten eragina ebaluatuz.
h) Elaborazio- eta egosketa-prozeduretan garbiketako metodoak eta produktuak aplikatu ditu,
kremen eta betegarrien elaborazioan erabilitako makineria eta lanabesak prest edukitzeko, betiere
elikagaien elaboraziorako higiene-arauak balioetsita.
6.- Txokolateak, izotz-edariak, irabiakiak, zukuak, kafeak, infusioak eta elaboratutako beste edari
batzuk prestatzen ditu zuzeneko kontsumorako zehaztapenak kontuan hartuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Fitxa teknikoak balioetsita prestatu ditu lanabesak eta ondoren elaboratu beharreko
lehengaiak.
b) Pastelgintzako edari espezifikoak (besteak beste, frutekin, likoreekin eta azukreekin
egindakoak) prestatu ditu, aurreikusitako motaren eta akaberaren araberako prozedurak aplikatuta.
c) Elaborazio-denbora eta -tenperatura balioetsi ditu, eta eskatutako prozedurak aplikatu ditu,
kalitate- eta akabera-eskakizunen arabera.
d) Produktu laberatuetarako pastelgintzako edari espezifikoak prestatu ditu, errezetaren eta
aplikazio-prozeduraren arabera.
e) Pastelgintzako edari espezifikoak aplikatu ditu, jariakortasuna, kolorea eta testura produktuan
egiaztatuz, aurreikusitako akaberen arabera.
f) Elaborazio-prozesua kontrolatu du, denborak eta tenperaturak balioetsita eta zuzenketaprozedurak aplikatuta, egindako behaketen arabera.
g) Lortutako edari espezifikoetan erabilitako ontziak, ekipoak eta tenperaturak balioetsi ditu,
berehala erabiltzeko edo biltegiratzeko diren kontuan hartuta.
h) Lehengaien eta energia-baliabideen erabileran prozedurak aplikatu ditu, produkzioko kostuetan
duten eragina ebaluatuta.
i) Elaborazio- eta egosketa-prozeduretan garbiketako metodoak eta produktuak aplikatu ditu,
pastelgintzako edari espezifikoen elaborazioan erabilitako makineria eta lanabesak prest edukitzeko,
betiere elikagaien elaboraziorako higiene-arauak balioetsita.
7.- Pastelgintzan lan- eta ingurumen-arriskuak eta elikagai-toxiinfekzioak saihesteko bete
beharreko lan-segurtasuneko eta elikagai-manipulazioko arau higieniko-sanitarioak betetzen ditu.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazioei, makineriari eta tresnei dagozkien pastelgintzako lan-segurtasuneko eta elikagaimanipulazioko arau higieniko-sanitarioak hartu ditu kontuan.
b) Pastelgintzan erabilitako materialak, erremintak, lanabesak eta makinak manipulatzearen
ondoriozko arriskugarritasun-maila identifikatu du.
c) Lan-eremuan eragiketak egitean hartu beharreko segurtasun-neurriak aplikatu ditu, baita
babes-neurri pertsonal eta kolektiboak ere.
d) Erabiltzen diren laneko materialak, erremintak, makinak eta ekipoak manipulatzean istripuen
sorburu ohikoenak zein diren identifikatu du.
e) Garbiketa-lanabesen eta -produktuen etiketak ezagutu ditu, eta haien ezaugarriak eta
aplikazioak kontuan hartu ditu, eraginkortasuna, segurtasuna eta ingurumenarekiko errespetua
bermatzeko.
f) Baimendutako garbiketa-produktuak eta -lanabesak hautatu ditu, pastelgintzako produktuen
elaborazioan erabilitako makineria eta tresneria kontuan hartuta.
B) Edukiak:
1.- Jenero gordin eta elaboratuen kontserbazioa eta lehengoratzea
Lehengaiak.
Lehengaiak aurkeztea.
Lehengaiak kontserbatzeko metodoak.
Lehengaiak ontziratzea.
Lehengaiak lehengoratzeko metodoak eta ekipoak.
2.- Pastelgintzako ore gozo eta gaziak prestatzea
Fitxa teknikoak, makineria eta lanabesak.
Oinarrizko oreak.
Frijituak.
Irabiatuak eta emultsionatuak.
Oreak laberatzea.
Oreak biltegiratzea eta erabiltzea.
Oreak lehengoratzeko ekipoak.
Garbiketa-metodoak.
3.- Oinarrizko pasta gozoak eta gaziak prestatzea
Fitxa teknikoak, makineria eta lanabesak.
Oinarrizko pastak, gozoak eta gaziak.
Pastak egosteko metodoak.
Pasta irabiatuak eta emultsionatuak.
Pastak laberatzea.
Pasta gozo eta gaziak biltegiratzea eta erabiltzea.
Oreak lehengoratzeko ekipoak.
Garbiketa-metodoak.
4.- Kremak eta betegarri gozo eta gaziak prestatzea
Fitxa teknikoak, makineria eta lanabesak.
Oinarrizko kremak eta betegarriak.
Kremak eta betegarriak egosteko metodoak.
Kremak eta betegarriak laberatzea.
Kremak eta betegarriak zuzentzea.
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Kremak eta betegarriak lehengoratzeko ekipoak.
Garbiketa-metodoak.
5.- Jarabeak, konfiturak eta gelatinak prestatzea
Fitxa teknikoak, makineria eta lanabesak.
Jarabeak, konfiturak eta gelatinak.
Jarabeak, konfiturak eta gelatinak egosteko metodoak.
Jarabeen, konfituren eta gelatinen aplikazioak.
Jarabeak, konfiturak eta gelatinak biltegiratzea eta erabiltzea.
Jarabeak, konfiturak eta gelatinak lehengoratzeko ekipoak.
Garbiketa-metodoak.
6.- Txokolateak, izotz-edariak, irabiakiak, zukuak, kafeak eta infusioak prestatzea
Fitxa teknikoak, makineria eta lanabesak.
Pastelgintzan erabiltzen diren edariak.
Pastelgintzan erabiltzen diren edariak elaboratzeko metodoak.
Pastelgintzan erabiltzen diren edarien aplikazioak.
Jarabeak, konfiturak eta gelatinak biltegiratzea eta erabiltzea.
Pastelgintzan erabiltzen diren edariak lehengoratzeko ekipoak.
Garbiketa-metodoak.
7.- Arau higieniko-sanitarioak, laneko segurtasunekoak eta elikagaien manipulaziokoak betetzea:
Araudi higieniko-sanitarioak eta laneko segurtasunekoak.
Arriskuak eta arriskugarritasun-maila identifikatzea.
Istripuen sorbururik ohikoenak.
Arriskuen prebentzioa.
Garbiketa-produktuak.
Lanbide-modulua: Okintzako eta pastelgintzako banaketa
Kodea: 3026
Kurtsoa: 2
Iraupena: 96 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Erakustaltzariak, elementu erakargarriak eta animazio-elementuak muntatzen ditu, okintzako
eta pastelgintzako produktuen salmentara bideratutako saltokietan, erakusleiho-apainketako tekniken
berezko irizpide komertzialak aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Okintzako eta pastelgintzako produktuen salmenta-denda bat muntatzeko prozesuaren faseak
ezagutu ditu.
b) Salmenta-puntuan okintzako eta pastelgintzako produktuak kokatzeko leku egokienak hautatu
ditu eta sektoreka bildu.
c) Okintzako eta pastelgintzako produktuen erakustaltzariak eta gondolak muntatu ditu, salmentak
areagotzeko irizpide komertzialei jarraikiz.
d) Produktuen banaketarako eremu hotzak eta beroak bereizi ditu salmenta-puntuan.
e) Salmenta-puntuen diseinuaren eta dekorazioaren irizpide komertzialak alderatu ditu,
produktuen banaketaren arabera.
f) Salmenta-puntuetan erabiltzen diren altzari motak eta sustapenerako elementuak bereizi ditu,
erakutsitako produktuaren egokitasunaren arabera.
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g) Segurtasuneko eta lan-arriskuen prebentzioko arauak jarraitu ditu baita fabrikatzailearen
altzariak muntatzeari eta erabiltzeari buruzko jarraibideak ere.
2.- Okintzako eta pastelgintzako produktuak mostradoreetan, erakusleihoetan eta
erakustaltzarietan kokatzen ditu, produktuen ezaugarriak kontuan hartuta eta salmentako oinarrizko
teknikei jarraikiz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Okintzako eta pastelgintzako produktuak eremu eta maila desberdinetan kokatzea zehazten
duten irizpide fisikoak eta komertzialak identifikatu ditu.
b) Produktuak kokatzeko eredu desberdinek kontsumitzailearengan dituzten eraginak bereizi ditu.
c) Produktuak erakustaltzarietan talde eta kategorietan sailkatzeko erabilitako hainbat metodo
alderatu ditu.
d) Okintzako eta pastelgintzako produktuak besteak beste, taldearen, lantegiarekiko kokapenaren
eta lortu beharreko efektu bisualaren arabera kokatu ditu.
e) Produktuen identifikazio-, salmenta- eta kontrol-etiketak markatu ditu, irakurle optikoak eta
barra-kodeak irakurtzeko ekipoak erabilita.
f) Produktu bakoitzari dagozkion manipulazio- eta higiene-neurri zehatzak aplikatu ditu.
3.- Etiketak eta segurtasun-gailuak jartzen ditu, eta okintzako eta pastelgintzako produktuak
saltzen ditu, salmenta-puntuko kodeketa-sistemaren eta bezeroei produktuak saltzeko tekniken
garrantzia balioetsita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Salmenta-puntuan erabiltzen diren segurtasun-gailuen funtzionamendua balioetsi du.
b) Produktuei barra-kodea esleitzeko prozedura aplikatu du, eta etiketa normalizatuak eta barrakodeak identifikatu ditu.
c) Produktuaren kodeketa haren ezaugarriekin, berezitasunekin eta kokapenarekin bat datorrela
egiaztatu du.
d) Etiketetan atzemandako akatsei buruzko agiriak eta txostenak egin ditu aplikazio informatikoak
erabilita (testu-prozesadorea eta kalkulu-orria, besteak beste).
e) Salmentarako erakusgai dauden okintzako eta pastelgintzako produktuetan segurtasun-gailuak
jarri ditu, dagozkion babes-sistemak erabiliz.
f) Salmenta puntuan produktuak kontrolatzeko produktuen kodeketak duen garrantzia balioetsi du.
g) Okintzako eta pastelgintzako produktuak bezeroei saldu dizkie, betiere aurkezpen
erakargarriari, edukia babesteari eta erraz garraiatzeko moduari arreta jarriz.
h) Bezeroei emandako produktuak kobratu ditu, ezarritako kutxako prozedurak eta sistemak
aplikatuta.
B) Edukiak:
1.- Erakustaltzariak, elementu erakargarriak ea animazio-elementuak muntatzea okintzako eta
pastelgintzako produktuen salmentara bideratutako saltokietan.
Muntatze-prozesuaren faseak.
Produktuen muntaketarako gondolen eta erakustaltzarien motak.
Produktuen banaketarako eremu hotzak eta beroak.
Salmenta-puntuen diseinua eta dekorazioa.
Lan-arriskuen prebentzioari eta segurtasunari buruzko arauak.
2.- Okintzako eta pastelgintzako produktuak mostradoreetan, erakusleihoetan eta
erakustaltzarietan jartzea
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Mostradorearen, erakusleihoaren eta erakustaltzariaren kontzeptua eta funtzioa.
Okintzako eta pastelgintzako produktu gozo eta gaziak erakusketarako eremuen arabera
sailkatzea.
Lan-arriskuen prebentzioari eta segurtasunari buruzko arauak.
3.- Etiketak eta segurtasun-gailuak jartzea eta okintzako eta pastelgintzako produktuak saltzea
Segurtasun-kodeak esleitzeko prozedura.
Salmenta-puntuetako segurtasun-gailuak.
Segurtasun-gailuak jartzea.
Irakurle optikoak eta barra-kodeak.
Etiketak produktuarekin egiaztatzea.
Etiketetako akatsak atzematea eta jakinaraztea.
Okintzako eta pastelgintzako produktuak saltzeko teknikak.
Kobratzeko eragiketak.
Lanbide-modulua: Elikagaien industriako eragiketa osagarriak
Kodea: 3133
Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Lehengaiak eta produktu osagarriak kontrolatzeko eta jasotzeko lanean laguntzen du,
aurretiko neurketak erregistratuz eta ondorengo jarraibideak betez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hartutako jarraibideak eta lehengaiak eta produktu osagarriak jasotzearekin lotutako
dokumentazioa interpretatu ditu.
b) Lehengaiak eta haien ezaugarriak ezagutu ditu, eta prozesuarekin eta azken produktuarekin
lotu ditu.
c) Aurretiko neurketak egin ditu, eta datuak erregistratu ditu.
d) Lehengaiak lan-jarraibideen arabera garraiatu eta ipini ditu.
e) Eragiketa guztiak araudi higieniko-sanitarioa, laneko segurtasunekoa eta ingurumena
babestekoa kontuan hartuta egin ditu.
2.- Lehengaiak eta produktu osagarriak prestatzen ditu, beharrezkoak diren oinarrizko eragiketak
gauzatuta eta elaboratu aurreko prozesuaren jarraibideen arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehengaiak prestatzeko erabili beharreko materiala prest jarri du.
b) Behar den lehengaia hautatu du, lortu nahi den produktua kontuan hartuta.
c) Lehengaia garbitu du, sobera dauden zatiak kenduz.
d) Lehengaiak eta sartzen diren produktuak zatitu, zatikatu, eho edo xehatu ditu, hala behar izan
denean.
e) Prozesuaren erritmoa kontrolatu du, sarreran produktuak trabatzea edo gehiegi biltzea
saihesteko.
f) Eragiketa guztiak egin dituenean araudi higieniko-sanitarioa, laneko segurtasunekoa eta
ingurumena babestekoa kontuan hartu ditu.
3.- Elikagaiak ontziratzeko, egokitzeko eta enbalatzeko materialak prestatzen ditu, ekipo
espezifikoak lan-jarraibideen arabera erregulatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Ontziratze- eta konfiguratze-lanerako egokiak diren lanabes eta materialak aukeratu ditu.
b) Elikagaiak ontziratzeko era nagusiak identifikatu ditu.
c) Kanpo-ontziak garbitu ditu behar diren higiene-baldintzetan.
d) Enbalatzeko materialak ezagutu ditu.
e) Ontziratze-lerroko ekipoak jasotako jarraibideen arabera erregulatu ditu.
f) Ontziratze, egokitze eta enbalaje mota produkzio prozesuarekin eta lortutako produktuarekin
erlazionatu du.
g) Azken aurkezpenarekin lotutako egokitze-materialak egiaztatu ditu.
h) Materialak eta ekipoak prestatzeko eragiketei lotutako araudi higieniko-sanitarioa, segurtasunneurriak eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatu ditu.
4.- Elikagaiak prozesuaren linea automatikoak ezarritako jarraibideen arabera kontrolatuta
ontziratzen eta egokitzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ontziratze-prozesuko makinak eta ekipo nagusi eta osagarriak gainbegiratu eta prest jarri ditu.
b) Elikagaien ontzien betetze, ixte eta etiketatze automatikoaren kontrola egin du.
c) Kontsumigarrien eta ekoitzitako ontzien zenbaketa lan-orri eta -agirietan erregistratu du.
d) Zenbatutako ontziak non kokatu behar diren ezagutu du.
e) Soberakinak eta hondakinak nola eta non utzi behar diren ezarri du, gero berreskuratu edo
ezabatzeko.
f) Araudi higieniko-sanitarioa eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentziorako segurtasun
neurriak (produktuak ontziratu eta egokitzeko makinen eta ekipoen erabilerari dagozkionak) aplikatu
ditu.
5.- Ontziratutako elikagaiak enbalatzen eta ontziratzen ditu, ekipo automatikoak edo
erdiautomatikoak lan-jarraibideen arabera erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Enbalatzeko material nagusi eta osagarrien lerro edo ekipoak behar bezala kokatuta daudela
egiaztatu du.
b) Enbalatzeko makinekin jardun du, funtzionamendua kontrolatuz.
c) Enbalatzeko azken eragiketak egiaztatu ditu.
d) Enbalajearen hondakinak non eta nola utzi identifikatu du, gero berreskuratu ahal izateko.
e) Produzitutako kontsumigarrien eta pakete edo unitateen kopurua erregistratu du.
f) Araudi higieniko-sanitarioa eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentziorako segurtasun
neurriak (enbalatzeko eragiketei lotutakoak) aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Lehengaiak kontrolatzea eta hartzea
Lehengaiak. Sailkapena.
Elikagaien industrian erabilitako produktu osagarri nagusiak.
Salgaiak hartzea elikagaien industrian. Eragiketa eta egiaztapen orokorrak.
Lehengaien kantitateak neurtu eta kalkulatzea.
Lehengaiak kontrolatu eta baloratzeko lanabesak eta ekipoak. Prest jartzea eta kontrola egitea.
Hartutako lehengaien erregistroak eta idatzoharrak.
Lehengaiak eta material osagarriak kontserbatzea.
Gehigarri eta baliabide egonkortzaileak.
2.- Lehengaiak eta produktu osagarriak prestatzea
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Lehengaiak prestatzeko oinarrizko eragiketak. Deskribapena.
Eragiketa eta ekipo espezifikoak. Emaitzak.
Makineria eta ekipo espezifikoak: prest jartzea eta maneiatzea.
3.- Materialak prestatzea
Elikagaiak ontziratzearen funtzioak eta ondorioak.
Elikagaiak ontziratzeko erabilitako materialen ezaugarriak eta propietateak.
Elikagaiak ontziratzeko era nagusiak.
Metalezko ontziak. Eraketa eta propietateak. Beirazko eta zeramikazko ontziak. Paperezko eta
kartoizko ontziak. Propietateak. Poltsak, erretiluak.
Egokitzapen-materialak: Askotariko bilgarriak. Osagarrietarako eta aurkezteko produktuak eta
materialak.
Estaldura.
Etiketak, errotulazioa eta identifikazio- eta informazio-elementuak.
4.- Elikagaiak ontziratzea eta egokitzea
Ontziratzeko eta egokitzeko eragiketak.
Ontzia in situ eratzea.
Ontziak manipulatzea eta prestatzea.
Itxitura motak edo sistemak.
Egokitzeko eta identifikatzeko prozedurak.
Ontziratzeko, erregulatzeko eta maneiatzeko eragiketak.
Oinarrizko motak, konposatu nagusiak eta ontziratzearen funtzionamendua.
Ekipo osagarriak.
Ontziratzeko eta egokitzeko eskuzko makinak.
Ontziratzeko eta egokitzeko makina automatikoak.
5.- Elikagaiak paketatzea eta enbalatzea.
Enbalatzeko materialak.
Enbalatzeko materialak manipulatzea eta prestatzea.
Paketatzeko, erretraktilatzeko, orientatzeko eta loteak osatzeko prozedurak.
Loteen errotulazioa eta identifikazioa.
Paletizatzea eta paletak mugitzea.
Ontziratzeak, egokitzeak eta enbalatzeak eragindako soberakin eta hondakinen destinoa eta
kokapena.
Lerro automatizatu integralak.
Enbalatzeko makinak. Oinarrizko motak, konposatu nagusiak eta enbalatzearen
funtzionamendua. Enbalatzeko ekipo osagarriak.
Funtsezko mantenimendua eta puntuan jartzea.
Enbalatzeko eskuzko makinak. Makina automatikoak eta robotizatuak.
Lanbide-modulua: Bezeroentzako arreta
Kodea: 3005
Kurtsoa: 2
Iraupena: 72 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Arreta egiten die balizko bezeroei, komunikazio-teknika batzuk eta besteak ezagutuz.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Balizko bezeroaren portaera aztertu du.
b) Jarrera eta solasa egoki moldatu ditu abiapuntuko egoerara.
c) Balizko bezeroari buruzko beharrezko informazioa lortu du.
d) Komunikazioa bultzatu du, teknika eta jarrera egokiak erabiliz haren garapenerako.
e) Solasaldian aritu da, formulak, merkataritzako hiztegia eta komunikazio-loturak erabilita
(argibideak eskatzea, informazioa eskatzea, norbaiti errepikatzeko eskatzea eta beste hainbat).
f) Erraz ebazteko moduko galdera bati erantzun dio, merkataritzako lexiko egokia erabiliz.
g) Aldez aurretik ezarritako gai bati buruz ahoz jardun du talde baten aurrean edo bi solaskidek
parte hartzen duten komunikazio-harreman batean.
h) Besteekiko jarrera adostaile eta sentibera izan du, tratuan gozo eta adeitsu agertuz.
i) Argi eman du informazioa, modu txukunean, egituratuan eta zehatzean.
2.- Zerbitzuaren aukeren berri ematen dio balizko bezeroari, haiek ikuspuntu teknikotik arrazoituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Publiko mota batzuk eta besteak aztertu ditu.
b) Bezeroak eta hornitzaileak bereizi ditu, eta haiek publikotik oro har.
c) Merkataritzako komunikazioaren oinarrizko terminologia ezagutu du.
d) Informazioaren eta publizitatearen arteko bereizketa egin du.
e) Erantzunak egokitu ditu jendearen galderen arabera.
f) Bezeroari zerbitzuaren ezaugarrien berri eman dio, batez ere espero daitezkeen kalitateei
dagokienez.
g) Aukera gomendagarriena aholkatu dio bezeroari, aukera bat baino gehiago zeudenean, eta
bakoitzaren ezaugarriei eta akaberari buruzko informazioa eman dio.
h) Bezeroari eskatu dio egin duen hautaketaren berri emateko.
ditu.

3.- Egindako zerbitzuaren berri ematen dio balizko bezeroari, eta egindako eragiketak arrazoitzen
Ebaluazio-irizpideak:

a) Prozesatutako gaiak eman dizkio bezeroari, eta haietan egindako zerbitzuen berri eman dio.
b) Entregatutako artikuluetan egin beharreko eragiketak eta horretarako aurreikusitako denborak
modu egokian jakinarazi dizkio bezeroari.
c) Zerbitzuari edo produktuari buruz eman beharreko dokumentuak identifikatu ditu.
d) Bezeroa lortutako emaitzarekin ados dagoen jakin du, eta, hala izan ez bada, haren kexak
modu egokian jaso ditu.
e) Txukuntasuna eta zuzentasuna baloratu ditu, hala janzkeran nola gorputz-irudian,
bezeroentzako arretarako funtsezko elementutzat jo ditu eta.
f) Une oro gorde du bezeroarekiko errespetua.
g) Bezeroaren leialtasuna lortzen saiatu da, lan ona eginez.
h) Bermealdia zehaztu du, baita hari lotutako legezko betebeharrak ere.
4.- Balizko bezeroen erreklamazioak entzuten ditu eta jarduketa-protokoloa ezagutzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Bezeroari hainbat aukera eman dizkio erraz konpon daitezkeen erreklamazioetarako, eta argi
azaldu dizkio egin beharreko lanen denbora eta baldintzak, baita zenbateko aukera dagoen ere
espero den aldaketa lortzeko.
b) Indarrean dauden legeek azpimarratzen dituzten alderdi garrantzitsuenak azaldu ditu,
erreklamazioei dagokienez.
c) Behar besteko informazioa eta dokumentazioa eman dizkio bezeroari, idatzizko erreklamazioa
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aurkez dezan, halakorik behar badu.
d) Bezeroak erreklamazioa egiteko aurkeztutako formularioak jaso ditu.
e) Erreklamazio-orri bat bete du.
f) Informazioa konpartitu du lantaldearekin.
B) Edukiak:
1.- Bezeroentzako arreta
Komunikazio-prozesua. Esku hartzen duten agenteak eta elementuak. Bezeroekin komunikatzeko
kanalak.
Komunikatzeko oztopoak eta zailtasunak.
Ahozko komunikazioa: ahozko mezuak igortzea eta jasotzea.
Motibazioa, frustrazioa eta babes-mekanismoak. Komunikazio ez-ahozkoa.
Enpatia eta harmena.
2.- Produktu eta zerbitzuen salmenta
Saltzaile profesionalaren jarduera.
Produktu eta zerbitzuen ezaugarriak azaltzea. Produktua aurkeztea eta erakustea.
Saltzailea. Ezaugarriak, funtzioak eta jarrerak. Salmentarako eta haren garapenerako kualitateak
eta gaitasunak.
Saltzaile profesionala: jarduketa eredua. Bezeroekiko harremana. Bezeroaren objekzioak.
Salmenta-teknikak.
Saldu ondoko zerbitzuak.
Txikizkako Merkataritza Antolatzeko Legearen oinarrizko alderdiak.
3.- Bezeroarentzako informazioa
Eginkizunak, helburuak eta bezeroen eta profesionalaren arteko harremana.
Bezero motak eta haien harremana zerbitzugintzarekin.
Bana-banako arreta, konfiantzaren oinarri gisa, zerbitzua eskaintzerakoan.
Bezeroaren beharrak eta gustuak, baita haiek asetzeko irizpideak ere.
Bezeroak leial egitea.
Bezeroen kexak eta haien trataera.
Jasotako artikulua sailkatu ahal izateko identifikatu behar diren funtsezko parametroak. Haiek
jasotzeko teknikak.
Zerbitzuak emateari lotutako oinarrizko dokumentazioa.
4.- Erreklamazioen tratamendua
Erreklamazioen aurrean jarduteko erabiltzen diren teknikak. Erreklamazioak kudeatzea.
Konpontzeko aukerak. Erreklamazioaren testuingurua osatzen duten elementu formalak.
Erreklamazio batean beharrezkoak diren dokumentuak edo frogak. Erreklamazioak biltzeko
prozedura.
Erreklamazioak kudeatzeko tresna informatikoak erabiltzea.
Lanbide-modulua: Pastelgintzako ore eta produktuen elaborazioa
Kodea: E634
Kurtsoa: 2
Iraupena: 96 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1- Jeneroen barne-hornikuntza antolatzen laguntzen du.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Jenero-premiak kalkulatu ditu, kalitate-mailak zehaztuta.
b) Jeneroen barne-hornikuntza dagokion departamendutik eskatzeko beharrezkoa den
dokumentazioa formalizatu du.
c) Jeneroak araudi higieniko-sanitarioaren arabera eta aurrez ezarritako ordenan eta denboran
hornitu ditu.
d) Manipulazioko eta barne-garraioko eragiketetarako baliabide egokiak erabili ditu, produktuak ez
hondatzeko.
e) Jeneroak ondoren erabiltzeko beharrezkoak diren lehengoratze- eta egokitze-eragiketak egin
ditu.
f) Jeneroak eta oinarrizko elaborazioak ipintzeko lekua identifikatu du, bakoitzari esleitutako lekua,
jasotako jarraibideak eta araudi higieniko-sanitarioa kontuan hartuta.
g) Lehengaiez barnean hornitzeko, lehengaiak lehengoratzeko eta egokitzeko prozesuetan
higieneko eta segurtasun pertsonaleko neurriak identifikatu eta aplikatu ditu.
2.- Oinarrizko masak eta pastak –aplikazio askotarikoak– prestatzeko prozesuak zehazten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pastelgintzako eta gozogintzako produktu nagusiak ezagutu eta sailkatu ditu, Araubide Tekniko
Sanitarioaren arabera.
b) Oinarrizko pasten eta masen ezaugarri orokorrak identifikatu ditu eta produktu
esanguratsuenekin lotu.
c) Osagai bakoitzaren funtzioa identifikatuta oinarrizko formulak deskribatu ditu, eta elaboratu
beharreko produktu eta kantitateetara egokitu ditu.
d) Prozesua gauzatzeari buruzko dokumentazio teknikoa interpretatu du.
e) Elaborazio-prozesuko etapa bakoitzaren helburua, etapa bakoitza gauzatzeko baldintzak,
kontrolatu beharreko parametroak eta behar diren ekipoak azaldu ditu.
f) Kolektibo berezientzako (zeliakoak, diabetikoak, hipertentsoak, fenilzetonurikoak, laktosarekiko
intolerantzia dutenak, eta beste batzuk) oreen arteko desberdintasunak –formulei eta prozesuei
dagozkienak– aztertu eta justifikatu ditu.
g) Lehengaien premiak aurreikusi dira produktua eta kantitatea kontuan hartuta.
h) Egokitu beharreko lehengaiak egokitu ditu.
i) Egin beharreko elaboraziorako behar diren ekipoak eta lanabesak hautatu ditu.
j) Produkzio-prozesurako parametro egokiak ezarri ditu (irabiatze- edo oratze-abiadura, labearen
tenperatura, denbora eta bestelakoak).
k) Produktuak manipulatzeari eta ekipoak maneiatzeari dagozkien higiene- eta segurtasun-neurri
espezifikoak aplikatu ditu.
3.-Produktu gordinak, erdielaboratuak eta oinarrizko elaborazioak kontserbatzeko eta
lehengoratzeko metodo eta ekipo egokien aplikazioa identifikatzen du, baita aplikatzen lagundu ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehengaiak, aurreelaborazioak eta oinarrizko elaborazioak biltegiratzeko, kontserbatzeko eta
lehengoratzeko leku, metodo eta ekipo egokienak justifikatu ditu, haiei esleitutako xedearen arabera.
b) Produktu gordinek, erdi-elaboratuek eta oinarrizko elaborazioek behar dituzten eragiketa
osagarriak ezaugarritu ditu, hautatutako metodo edo ekipoaren arabera, jasotako jarraibideen arabera
eta esleitutako xedearen edo kontsumoaren arabera.
c) Fabrikazio-prozesuaren etapa desberdinak bereizi ditu baita aurrerago kontsumitzeko edo
erabiltzeko kontserbazio-tratamendua jaso dezaketen produktuak ere.
d) Hainbat elaboraziotan hotza aplikatzeak eragindako arazo nagusiak ezagutu ditu.
e) Higiene- eta segurtasun-neurriak identifikatu ditu hotz industriala aplikatzeko prozesuetan.
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B) Edukiak:
1.- Pastelgintzako eta gozogintzako elaborazioen aurretiko eragiketak egitea
Jenero-premiak ondorioztatu eta kalkulatu ditu garatu beharreko elaborazioen arabera.
Barne-hornikuntza: dokumentazioa formalizatzea eta eragiketak egitea.
Prebentzioko jarduerak eta inputen eta prozesuen kontrola, emaitza akastunak saihesteko.
Pastelgintzako eta gozogintzako lehengaiak lehengoratzea eta egokitzea.
Lotutako ekipoen identifikazioa, maneiua eta kontrol-parametroak.
2.- Pastelgintzako eta gozogintzako oinarrizko eragiketak eta teknikak
Pastelgintzarekin eta gozogintzarekin lotzen den hiztegi teknikoa.
Oinarrizko eragiketak: pisatzea, bolumenak neurtzea, irabiatzea, nahastea, oratzea, gehitzea,
bahetzea, egostea eta frijitzea.
Deskribapena, ezaugarriak, tipologia, metodoak eta ohiko aplikazioak.
Gauzatze-prozedurak, kontrolatu beharreko parametroak, saiakuntza praktikoak, emaitzen
kontrola eta balioespena.
Oinarrizko teknikak: moldeei eta latei estalkia ipintzea eta prestatzea, piezak pintatzea, txokolatea
epeltzea eta arrabola, espatula, pastelgintzako mauka eta kukurutxoa maneiatzea.
Deskribapena, ezaugarriak, tipologia, metodoak eta ohiko aplikazioak.
3.- Pastelgintzako eta gozogintzako oreak eta pastak elaboratzea
Ore mota desberdinen ezaugarri bereizleak.
Ore mota nagusiak:
- Hostorezko oreak. Elaborazio nagusiak: milorriak, palmerak, volovanak, kañak, palmerak,
korneteak, ferrak eta beste batzuk.
- Ore azukredunak. Elaborazio nagusiak: katu-mihiak, tulipak, mahukaz egindako pasta kizkurtuak
eta leunak, pasta ebakiak, pasta brisée gazia (Quiche Lorraine) eta gozoa, sablée pasta, teilak eta
bestelakoak.
- Ore galdarraztatuak. Elaborazio nagusiak: petisuak, kauserak eta txurroak.
- Ore irabiatuak. Elaborazio nagusiak: madalenak, sobaoak, mantekatuak, moldeko bizkotxoa,
plantxako bizkotxoa, trinkoa, papereko bizkotxoa eta bestelakoak.
- Gozogintzako oreak eta beste elaborazio batzuk. Elaborazio nagusiak: merengeak, aingerutorradak, flanak, gorringoak, erdihotzak (bavaroisak, mousseak, charlotteak, parfaita), krema katalana
eta beste batzuk.
Pastelgintzako eta gozogintzako oreak eta pastak elaboratzeko prozesuen oinarriak.
Formulazioak.
Elaborazio-prozesuen kontrol-parametroak.
Balizko anomalia, kausa eta zuzenketa nagusiak.
4.- Pastelgintzako eta gozogintzako elaborazioa kolektibo berezientzat: diabetikoak, zeliakoak,
laktosari eta arrautzari intolerantzia diotenak eta beste batzuk
Elikadura-alergia eta -intolerantzia nagusiak identifikatzea.
Kolektibo berezientzako produktuen elaborazioaren formulazioa eta fitxa teknikoa.
Produktu horiek lortzeko funtsak eta teknologiari eta produktuei dagokienez egin beharreko
aldaketa nagusiak.
Balizko anomalia, kausa eta zuzenketa nagusiak.
5.- Hotz-tekniken aplikazioa pastelgintzako eta gozogintzako oreen eta pasten elaborazioan
Formulen eta elaborazio-prozesuen egokitzapena.
Pastelgintzako eta gozogintzako produktuak izoztea-desizoztea.
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Pastelgintzako produktuak hoztea.
Ekipo espezifikoak: osaera eta erregulazioa.
Anomalia nagusiak, kausak eta balizko zuzenketak.
Lanbide-modulua: Txokolate, gaileta, pasta eta izozkien elaborazioa
E636 kodea
Kurtsoa: 2
Iraupena: 96 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Txokolategintzako produktuen eta deribatuen elaborazioan laguntzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Txokolateen eta haren suzedaneoen ezaugarri orokorrak, oinarrizko osagaiak eta motak
ezagutu ditu.
b) Erabiltzen diren betegarri eta produktu osagarri nagusiak identifikatu ditu.
c) Osagai bakoitzaren funtzioa identifikatuta oinarrizko formulak interpretatu ditu, eta elaboratu
beharreko produktu eta kantitateetara egokitu ditu.
d) Prozesu bakoitzeko eragiketa-sekuentzia deskribatu du (kakaoa, kakao-gurina eta beste
osagai batzuk, esaterako azukrea, esne-hautsa, lezitina, banilla eta beste batzuk hautatzea eta
nahastea, aurrrefintzea, fintzea, kontxatzea edo malaxatzea, girotzea, moldekatzea, hoztea,
desmoldekatzea) eta elaborazio-prozesuko etapa bakoitzaren helburuak eta eraginak azaldu ditu.
e) Etapa bakoitza gauzatzeko baldintzak eta behar diren ekipoak kontrolatzeko parametroak
definitu ditu.
f) Txokolategintzako produktuen elaborazioetan atzemandako akatsen kausak identifikatu ditu,
eta balizko zuzenketak proposatu ditu.
g) Txokolate-estalkiak urtzeko, girotzeko, moldekatzeko, tabletatzeko eta hozteko behar diren
eragiketak egin ditu, produktuaren kristalizazio egokia lortzeko.
h) Txokolatea eta produktu deribatuak kontserbatzeko prozesuaren funtsezko parametroak
kontrolatu ditu (tenperatura, hezetasun erlatiboa, aire-korronterik edo usain arrarori ez izatea).
i) Produktuak manipulatzeari eta ekipoak maneiatzeari dagozkien higiene- eta segurtasun-neurri
espezifikoak aplikatu ditu.
2.- Gailetagintzako artisau-oreen elaborazioan laguntzen du
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gailetagintzako oreen ezaugarri orokorrak, oinarrizko osagaiak eta motak ezagutu ditu.
b) Gailetagintzako ore mota bakoitzetik lortzen diren produktuak aipatu ditu.
c) Artisau-gaileten oinarrizko formulak interpretatu ditu, osagai bakoitzaren funtzioa identifikatuta,
eta elaboratu beharreko produktu eta kantitateetara egokitu ditu.
d) Artisau-gailetagintzako oreak elaboratu ditu, ore bakoitzari dagokion eragiketa-sekuentzia
egokia aplikatuta (lehengaiak egokitzea, nahastea, irabiatzea, oratzea, fintzea, moldekatzea,
gogorretan jartzea, ijeztea, trokelatzea, pausatzen uztea, egostea, hoztea eta beste batzuk), eta etapa
bakoitzaren ondorioak, behar diren ekipoak eta kontrolatu beharreko parametroak justifikatu ditu.
e) Gailetagintzako hainbat ore motaren elaborazioan egindako akatsak eta haien kausak eta
balizko zuzenketak identifikatu ditu.
f) Gailetagintzako oreak egin ditu kolektibo berezientzako (diabetikoak, zeliakoak, laktosarekiko
eta arrautzarekiko intolerantzia dutenak eta beste batzuk), eta formuletan eta elaborazio-prozesuetan
dauden desberdintasunak justifikatu ditu.
g) Elikadura-segurtasuneko eta -higieneko neurriak hartu ditu elaborazio-prozesu osoan.
3.- Artisau-izozkiak elaboratzeko eragiketetan laguntzen du.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Izozkien ezaugarri orokorrak, osagaiak eta motak ezagutu ditu.
b) Osagaien funtzioa identifikatuta izozkien oinarrizko formulak interpretatu ditu, eta elaboratu
beharreko produktu eta kantitateetara egokitu ditu.
c) Egokitu beharreko lehengaiak egokitu ditu, eta bakoitzaren kantitate egokiak dosifikatu.
d) Izozkien oinarrizko hainbat nahasketa edo ore motak elaboratu ditu, mota bakoitzean
eragiketa-sekuentzia egokia aplikatuta eta etapa bakoitzaren ondorioak, behar diren ekipoak eta
kontrolatu beharreko parametroak justifikatu ditu.
e) Oinarrizko oreak pasteurizatu ditu baldintza egokiak (tenperatura eta denbora) ekipoaren, eta
elaboratutako produktuaren kantitatearen eta motaren arabera erregulatuta.
f) Mixaren ezaugarriak haien espezifikazioekin alderatu ditu, eta dosifikazioan eta nahasketa- eta
pasteurizazio-baldintzetan egin beharreko egokitzapenak ondorioztatu ditu.
g) Koloragarrien, aromatizatzaileen, zapore-emaileen eta beharrezko beste gehigarri batzuen
nahasketa egin du, eta heltze-denbora eta -baldintza egokiak programatu ditu.
h) Elaboratu beharreko pieza motaren arabera mantekatu du nahasketa.
i) Piezak moldatzeko behar diren eragiketak garatu ditu.
j) Izozkia izoztu du produktua guztiz gogortu arte.
k) Lortutako produktuaren ezaugarriak haien zehaztapenekin alderatu ditu, eta formuletan,
osagaietan eta heltze-, mantekatze-, gogortze- edo izozte-baldintzetan egin beharreko doikuntzak
ondorioztatu ditu.
l) Kolektibo berezientzako (diabetikoak, zeliakoak, laktosarekiko eta arrautzarekiko intolerantzia
dutenak eta beste batzuk) izozkiak egin ditu, eta formuletan eta elaborazio-prozesuetan dauden
desberdintasunak justifikatu ditu.
m) Elaborazio-prozesu osoan elikadura-segurtasuneko eta -higieneko neurriak hartu ditu.
4.- Askotariko espezialitateak elaboratzen laguntzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Askotariko espezialitateen ezaugarri orokorrak, osagaiak eta ore motak ezagutu ditu.
b) Ore mota bakoitzetik lortzen diren produktuak aipatu ditu.
c) Osagai bakoitzaren funtzioa identifikatuta oinarrizko formulak aplikatu ditu, eta elaboratu
beharreko produktu eta kantitateetara egokitu ditu.
d) Askotariko espezialitateen elaborazio-prozesuan bildutako eragiketa-sekuentzia gauzatu du
(lehengaiak egokitzea, nahastea, irabiatzea, oratzea, laminatzea, trokelatzea, gogorretan jartzea,
osatzea, pausatzen uztea, frijitzea edo egostea, hoztea edo izoztea eta beste batzuk), eta eragiketa
bakoitzaren helburuak eta eraginak, behar diren baldintzak eta ekipoak eta kontrolatu beharreko
parametroak azalduta.
e) Oreen elaborazioan egindako akatsak identifikatu ditu, eta akats horiek zuzentzea ahalbidetuko
duten doitzeak proposatu ditu formuletan edo prozesuetan.
f) Kolektibo berezientzako (diabetikoak, zeliakoak, laktosarekiko eta arrautzarekiko intolerantzia
dutenak eta beste batzuk) askotariko espezialitateak egin ditu, eta formuletan eta elaborazioprozesuetan dauden desberdintasunak justifikatu ditu.
g) Produktuak manipulatzeari eta ekipoak maneiatzeari dagozkien higiene- eta segurtasun-neurri
espezifikoak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Txokolatea elaboratzea
Txokolatea: txokolate motak definitzea eta sailkatzea Araudi Tekniko Sanitarioaren arabera.
Txokolatearen suzedaneoak: txokolate-hautsa. Edateko txokolate-hautsa. Txokolatea. Txokolate
esneduna. Tamaina handiko txokolate esneduna. Txokolate zuria. Txokolate betea. Egiteko
txokolatea. Tamaina handiko egiteko txokolatea. Txokolatezko bonboia.
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Txokolatearen osagaiak, eta osagai horien eragina produktuaren ezaugarrietan. Formulazioa.
Txokolatea lortzeko prozesua: Hautatutako zenbait kakao-likore kakao-gurinarekin nahastea eta
aukerako beste osagai batzuk gehitzea (azukrea, esne-hautsa, lezitina, banilla eta beste batzuk),
aurrefintzea, fintzea, kontxatzea edo malaxatzea, girotzea, moldekatzea, hoztea eta desmolkatzea.
Txokolatearekin egindako elaborazio nagusiak: txokolatea tabletetan (fina, estrafina, beltza, zuria,
esneduna eta suzedaneoak), bainu, betegarri eta estalkietarako txokolatea, frutadun txokolateak,
fruitu lehordun txokolatea, bonboiak, maskorrak, txokolatinak, mihiak, irudiak, grageak, fideoak,
txokolatezko kremak bustitzeko, azukretutako kakao-hautsa irinarekin.
Txokolateetan erabiltzen diren betegarri nagusiak. Motak, elaborazioa eta aplikazioa.
Txokolatea eta elaborazio eratorriak kontserbatzea. Baldintzak eta kontrolatu beharreko
parametroak.
Anomalia ohikoenak (fat bloom, sugar bloom eta beste batzuk), kausak eta iartezte-bideak.
Txokolatearekin eta estalkiekin lan egiteko oinarrizko teknikak: urtzea, epeltzea, hoztea,
moldekatzea, tabletatzea eta beste batzuk.
Txokolateak eta produktu eratorriak kolektibo berezientzako egitea (diabetikoak, zeliakoak,
laktosarekiko intolerantzia dutenak, dietetikoak, kaloria gutxikoak eta beste batzuk). Aldaketa
nagusiak formuletan eta elaborazio-prozesuetan.
2.- Gailetagintzako produktuak elaboratzea
Gailetagintzako oreak Araudi Tekniko Sanitarioaren arabera definitzea eta sailkatzea: Maria
txigortuak eta trokelatuak. Crackerrak eta aperitibokoak. Barkilloak betegarriekin edo gabe. Bizkotxo
lehor eta bigunak. Sandwichak. Pasta bigun eta gogorrak. Landare-olioztatuak. Txokolatez estaliak.
Askotariko gailetak. Elaborazio osagarriak.
Osagai nagusiak eta azken produktuaren ezaugarrietan duten eragina.
Gailetagintzako ore mota desberdinak elaboratzeko formulak eta prozesuak: lehengaiak
egokitzea: bahetzea, errehidratatzea, gantza urtzea, glukosa berotzea eta beste batzuk. Oreak
egiteko eragiketak: dosifikatzea, nahastea, irabiatzea, oratzea, fintzea, laberatzea, bainatzea eta
beste batzuk. Gailetagintzako makineria, ekipoak eta industria-arloak: eragiketa-sekuentzia, kontrolparametroak, erregulazioa, funtzionamendua eta maneiua. Kolektibo berezientzako (diabetikoak,
zeliakoak, laktosarekiko eta albuminarekiko intolerantzia dutenak, eta beste batzuk) gailetagintzako
elaborazioak. Aldaketa nagusiak formulazioan eta elaborazio-prozesuan. Anomalia ohikoenak, kausak
eta balizko zuzenketak.
3.- Artisau-izozkiak elaboratzea.
Izozkiak definitzea eta sailkatzea Araudi Tekniko Sanitarioaren arabera: Krema-izozkia. Esnezko
izozkia. Esne gaingabetuko izozkia. Izozkia. Urezko izozkia. Sorbetea. Aurrekoen eratorriak, orearen,
zukuaren edo fruta-kontzentratuen proportzio desberdinekin. Mantekadua. Izotz-edaria. Aparra,
mousse edo harrotua.
Lehengai nagusiak zein diren eta zer eragin duten azken produktuaren ezaugarrietan.
Erabilitako gehigarriak eta haien funtzio teknologikoa.
Izozki mota desberdinen formulak eta elaborazio-prozesuak: lehengaiak egokitzea, berriz
hidratatzea, hoztea, birrintzea, homogeneizatzea, zukutzea eta beste batzuk. Izozkiak egiteko
eragiketak: dosifikatzea, nahastea, homogeneizatzea, pasteurizatzea, heltzea, mantekatzea,
moldekatzea, gogortzea, kontserbatzea eta biltegiratzea.
Artisau-izozkien elaborazioan erabilitako makineria, ekipoak eta lanabesak: eragiketa-sekuentzia,
kontrol-parametroak, erregulazioa, funtzionamendua eta maneiua.
Kolektibo berezientzako izozkiak (diabetikoak, laktosarekiko eta albuminarekiko intolerantzia
dutenak, eta beste batzuk). Aldaketa nagusiak formulazioan eta elaborazio-prozesuan.
Anomalia ohikoenak, kausak eta balizko zuzenketak.
4.- Pastelgintzako eta gozogintzako askotariko espezialitateak elaboratzea.
Elaborazio nagusiak: merengeak. Pastak (dukesitak, ardo-mantekadoak, pazientziak, perrunillak,
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gantxigor-opilak, gorringozko erroskillak). Hostorezko pastak (almendra-itxurakoak, suspiroak, teklak).
Ore irabiatuak (Astorgako mantekadoak, maimon opila). Ore galdarraztatuak (uztaiak, aire-kauserak).
Gorringoak (Avilako gorringoak, aingeru-budinak). Kokadak. Bainu-uztaiak (Santa Klarako uztaiak,
ziegak). Erroskillak. Kaputxinoak. Produktu frijituak (uztaiak, pestiñoak, loreak, esne frijitua, torradak
eta beste batzuk). Tarta forratuak (sagar-tarta, almendra-tarta, gazta-tarta, esnegain-tarta, koko-tarta,
eta beste batzuk). Pazko monak. Gofreak eta krepeak.
Askotariko espezialitateak elaboratzeko prozesua: formulazioa. Erabilitako lehengaiak eta azken
produktuan duten eragina. Eragiketa-sekuentzia: oratzea, irabiatzea, laminatzea, zatitzea, trokelatzea,
gogorretan jartzea, moldekatzea, egostea, frijitzea eta beste batzuk. Kontrol-parametroak.
Anomalia nagusiak, kausak eta balizko zuzenketak.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak I.
Kodea: 3009
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problema errazak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna
eta autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi errazak proposatu ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik bildutako
zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesiak aztertu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats eman dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta frogen bidez defendatu du bere jarrera
hori.
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta gatazkak konpontzeko trebetasunak badituela
azaldu du.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Gidoi bati jarraikiz, ikerketa eta laborategiko praktika errazak egiten ditu; horretarako, hainbat
teknika aplikatzen ditu, materiala behar bezala erabili, magnitude egokiak neurtu, eta emaitzak
interpretatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko oinarrizko materialaren zerrenda egin du, izan ditzakeen aplikazioak ere jasota.
b) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
c) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitatetan adierazi.
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d) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
e) Egin behar duen teknika esperimental bakoitzean, kontuan izan ditu higiene- eta segurtasunbaldintzak.
f) Lan esperimentalean segurtasunaren oinarrizko arauak onartu eta bete ditu, eta erabili dituen
tresnak eta materiala zaindu ditu.
g) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
h) Hipotesiak aztertu ditu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
i) Metodo eta prozedura esperimental erraz eta askotarikoak planifikatu ditu hipotesia
gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
j) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
k) Antolatu eta interpretatu egin ditu datu esperimentalak, hainbat baliabideren laguntzarekin.
l) Azalpen arrazoituak eman ditu, hipotesia berresteko edo gezurtatzeko asmoz.
m) Ikerketaren emaitzen berri eman du, eta txostenak egin ditu hainbat baliabide eta euskarri
analogiko eta digital baliatuta.
n) Lan zientifikoa antolatu du, ordenari eta zehaztasunari eutsita.
ñ) Informazioa hainbat formatutan bilatu, kontsultatu eta erabili du.
o) Egoki erabili du hiztegi zientifikoa.
3.- Materiak naturan izaten dituen forma guztiak aintzat hartuta, materiaren funtsezko
propietateak identifikatzen eta deskribatzen ditu, magnitude fisikoak eta oinarrizko unitateak sistema
metriko hamartarrean erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren propietateak deskribatu ditu.
b) Luzeraren, masaren eta edukieraren unitate-aldaketak egin ditu.
c) Bolumenaren eta edukieraren unitateen arteko baliokidetasuna identifikatu du.
d) Eguneroko egoeretan neurketak egin ditu, eta notazio zientifikoaren bitartez adierazi du
emaitza, Nazioarteko Sistemako unitateetan.
e) Materiaren propietate orokorrak eta propietate bereziak bereizi ditu, eta propietate berezien
bitartez substantziak identifikatu ditu.
f) Materiak izan ditzakeen agregazio-egoerak identifikatu ditu.
g) Materiaren egoera-aldaketak identifikatu eta izendatu ditu.
h) Eredu zinetiko-molekularra erabili du egoera-aldaketak azaltzeko.
i) Substantzia baten agregazio-egoerak zeintzuk diren bereizi du, fusio- eta irakite-tenperatura
jakinda.
j) Irakitearen eta lurrunketaren arteko aldeak zehaztu ditu, adibide errazen bitartez.
4.- Nahaste sinpleen osagaiak bereizteko metodo egokiena erabiltzen du, nahastearen oinarrian
dagoen prozesu fisiko edo kimikoarekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adibide errazen bitartez, sistema material homogeneoak eta heterogeneoak identifikatu ditu.
b) Substantzia puruak eta nahasteak zer diren identifikatu eta deskribatu du.
c) Substantzia puruen eta nahasteen arteko desberdintasun nagusiak zeintzuk diren adierazi du.
d) Prozesu fisikoak eta kimikoak bereizi ditu.
e) Substantzien zerrenda batetik, nahasteak, substantzia sinpleak eta konposatuak hautatu ditu.
f) Nahasteak bereizteko metodo errazak aplikatu ditu modu praktikoan.
g) Lanbideekin lotura duten materialen oinarrizko ezaugarri orokorrak deskribatu ditu, IKTak
erabilita.
h) Talde-lanaren aldeko jarrera agertu du.
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5.- Ohartzen da energia dagoela prozesu naturaletan, eta bizitza errealeko fenomeno errazak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketak egiteko ahalmenarekin lotu du energiaren kontzeptua.
b) Energiaren esku-hartze agerikoa duten eguneroko bizitzako egoerak identifikatu ditu.
c) Organismoari eta bizitzari eustearekin lotutako prozesuen artetik, energiak egiteko
garrantzitsua betetzen duen prozesuak deskribatu ditu.
d) Energia magnitudetzat definitu du, eta badaki energia neurtzeko zer unitate erabiltzen diren.
e) Energiaren unitate-aldaketak aplikatu ditu.
f) Beroa eta tenperatura bereizi ditu.
g) Eguneroko fenomenoetan agerian geratzen diren energia motak identifikatu ditu.
h) Energiaren kontserbazioa azaldu du, hainbat sistematan.
i) Askotariko energia-iturriak azaldu ditu.
j) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen taldeak finkatu ditu.
k) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen abantailak eta eragozpenak (lortzeko modua,
garraioa, erabilera) azaldu ditu, IKTak erabilita.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko energia-iturriak zeintzuk diren aztertu du, eta lanbide-profilarekin
lotura dutenak aipatu ditu.
6.- Osasuna eta gaixotasuna bereizten ditu, eta osasunarekin lotutako arrisku-egoerak
identifikatzen; horretarako, giza gorputzari buruzko jakintza baliatzen du, eta gure bizimoduaren
ohiturak gaixotasun ohikoenekin lotzen, gaixotasun horien aurkako oinarrizko defentsa-printzipioak
aipatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsonentzako osasun- eta gaixotasun-egoerak identifikatu ditu.
b) Herritarren gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso ohikoenak identifikatu eta sailkatu ditu, eta
gaixotasun horien kausak, agente eragileak, prebentzioa eta tratamenduak aipatu ditu.
c) Immunitate-sistemaren oinarrizko funtzionamendua azaldu du, eta txertatzea gaixotasunen
prebentziorako ekarpen biomedikoa dela balioetsi du.
d) Aintzat hartu du txertatze-kanpainak garrantzitsuak direla gaixotasun infekziosoen
prebentzioan.
e) Zer organo mota ematen diren deskribatu du, baita transplanteetan izaten diren arazoak ere.
f) Higiene pertsonaleko, zaintzako eta atseden hartzeko oinarrizko ohiturak egokiak direla onartu
eta justifikatu du.
g) Dagokion lanbide-ingurune hurbilenekoarekin lotutako osasunarekiko arrisku-egoerak
identifikatu ditu.
h) Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren oinarrizko funtzionamendua nolakoa den eta zer
aukerak eskaintzen dituen ikertu du Internet bidez.
7.- Jabetzen da garrantzitsua dela prebentzio-ohiturak eta bizimodu osasungarriko ohiturak
hartzea, nutrizioan inplikatuta dauden gailu eta sistemei dagokienez; oinarrizko egitura anatomikoak
dagozkien funtzioekin lotzen ditu, eta eremu pertsonaleko eta sozialeko egoera praktikoak ikertzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta gailuen oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu
ditu grafiko eta eskema analogiko eta digitaletan.
b) Nutrizio-sistemen eta -gailuen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
ohikoenak identifikatu ditu.
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d) Ikasgelan, laborategian eta Interneten ikerketak egin ditu elikagaietan dauden mantenugaiei
buruz eta elikadura orekatu eta osasungarria izateak duen garrantziari buruz.
e) Bere jakintza aplikatu du, dieta pertsonalak egiteko, eta ongizatea lortzearekin eta nutrizioohitura osasungarriak hartzearekin lotutako ondorioak atera ditu.
8.- Badaki zeinen garrantzitsua den ohitura eta bizimodu osasungarriak izatea gizakien harreman
eta ugalketako prozesuei begira, eta, horretarako, giza anatomiaren eta funtzionamenduaren
oinarrizko alderdiak zeintzuk diren ikasteaz gain, egoera praktikoak aztertzen ditu, ingurune hurbilean
kokatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza ugalketa- eta nerbio-sistemaren oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu ditu grafiko eta
eskema analogiko eta digitaletan.
b) Erlazio- eta ugalketa-sistemen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Substantzia adiktiboek eta, bereziki, nerabezaroan arrisku handienekoak direnek (tabakoa,
alkohola, kanabisa...) gorputzean eragiten dituzten efektu nagusiak zeintzuk diren ikertu du
laborategian, ikasgelan eta Internet bidez; jabetu da zeintzuk diren osasun-arriskua dakarten egoerak
eta jokabideak, eta konturatu da substantzia horiek kontsumitzea arriskutsua dela.
d) Higienezko eta sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitzeko ohiturak identifikatu ditu, eta
norberaren ongizatea zein osasun kolektiboa sustatzeko ondorioak atera ditu.
e) Metodo antikontzeptiboak alderatu ditu, eta aintzat hartu du zeinen garrantzitsuak diren sexutransmisioko gaixotasunen prebentzioan.
f) Norberaren eta ingurukoen sexualitatea onartu du, eta sexu-nortasun guztiak errespetatu.
g) Lagundutako ugalketa-tekniken eta in vitro ernalketaren bitartez gizarteari eragindako onurak
argudiatu ditu.
9.- Hainbat zenbaki mota dituzten askotariko problemak ebazten ditu, eta, kalkulatzeko modu
egokiena aplikatzeaz gain, emaitza testuingurura egokitzen ote den balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili dituen zenbaki motak identifikatu ditu.
b) Kalkuluak ongi egin ditu, buruz edo algoritmo bidez, arkatzez eta kalkulagailua (fisikoa edo
informatikoa) erabilita.
c) Berretzaile natural eta osoa duten berreturak egin ditu, eta dagozkion propietateak erabili ditu.
d) Notazio zientifikoa erabili du, eta zenbaki oso handi edo oso txikiekin kalkuluak egin ditu.
e) Zenbakizko zuzenaren gainean irudikatu ditu zenbaki errealak.
f) Proportzioa adierazpen matematikotzat identifikatu du.
g) Magnitudeak alderatu ditu, eta haien proportzionaltasun mota ezarri du.
h) Hiruko erregela erabili du problemak ebazteko.
i) Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalak identifikatu ditu.
j) Interes bakuna eta konposatua aplikatu du eguneroko jardueretan.
k) Eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat problema ebatzi ditu.
l) Proportzionaltasun-problemak ebatzi ditu.
10.- Neurriei buruzko problemak ebatzi, dagozkion jakintzak baliatu eta lortutako emaitzak
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Neurketak egin ditu zuzenean.
b) Sistema metriko hamartarraren oinarrizko unitateak eta unitate eratorriak ezagutu eta erabili
c) Angeluak neurtzeari buruzko problema geometrikoak ebatzi ditu.
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d) Denbora neurtzeari buruzko problemak ebatzi ditu.
e) Zeharkako metodoen bidez neurtzeko problemak ebatzi ditu.
f) Pitagorasen Teorema aplikatu du hainbat testuingurutan.
g) Irudi lauen azalera kalkulatu du, irudi horiek beste irudi sinpleago batzuetan deskonposatuta.
h) Gorputz sinpleen bolumenak kalkulatu ditu.
11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, adierazpen aljebraiko errazak erabiltzen ditu,
ebazpen-metodo egokienak aplikatu eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak.
b) Adierazpen aljebraiko errazak sinplifikatu ditu.
c) Lehen mailako ekuazio errazak ebatzi ditu.
d) Problemak ebatzi ditu hizkuntza aljebraikoaren bidez.
e) Emaitzak problemaren testuinguruan interpretatu ditu; prozesua azaldu du, eta koherentea ote
den balioetsi.
f) Software egokia baliatu du, kalkulu aljebraikoak egin ditu eta ekuazio errazak ebatzi ditu.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: Antolaketa. Materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko material errazak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko eta txostenak aurkezteko estrategia, jarraibide eta
irizpideak.
3.- Materiaren formak:
Materia. Materiaren ezaugarri orokorrak. Masa eta bolumena.
Gorputz baten masa eta bolumena neurtzea. Masaren eta edukieraren unitateak. Luzeraunitateak. Nazioarteko Unitate Sistema.
Materiaren ezaugarri bereziak.
Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Materiaren egoera-aldaketak.
Materiaren izaera korpuskularra. Eredu zinetiko-molekularra.
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4.- Substantziak bereiztea
Sistema material homogeneoak eta heterogeneoak.
Sistema bereziki interesgarriak: uretako disoluzioak.
Substantziak bereizteko oinarrizko teknikak.
Substantzia puruen eta nahasketen arteko aldea.
Substantzia puruen sailkapena. Substantzia sinpleak eta konposatuak.
Lanbide-profilari lotutako materialak.
5.- Energia prozesu naturaletan
Energiaren adierazpenak naturan.
Energia eguneroko bizitzan.
Energia, beroa eta tenperatura. Unitateak.
Energia motak.
Energiaren transformazioa eta kontserbazioa.
Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak.
Energiaren erabilera eta kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan: lanbide-profilarekiko lotura.
6.- Osasuna eta gaixotasuna
Osasuna eta gaixotasuna. Osasunaren alorreko faktore determinatzaileak. Gaixotasun
infekziosoak eta ez-infekziosoak.
Higienea eta gaixotasunen prebentzioa. Norberaren baitan eta laneko eremuetan ohitura
osasungarriak izatea zeinen garrantzitsua den balioestea.
Sistema immunitarioa. Txertoak. Zelulak, odola eta organoak transplantatzea eta ematea.
Norberaren eta besteren gorputza onartzea, mugak muga eta aukerak aukera.
Osakidetza Euskal Osasun Sistemari buruzko oinarriko ideiak.
7.- Giza nutrizioa
Nutrizio-prozesuan inplikatutako sistema eta gailuen oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren
ikuspegi orokorra.
Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
nagusiak.
Elikagaiak eta mantenugaiak. Dieta orekatua. Elikadura-portaeraren arazoak. Nutrizioarekin
lotutako higienea, prebentzioa eta bizimodu osasungarriak.
8.- Giza erlazioa eta ugalketa
Nerbio-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Drogak eta substantzia adiktiboak. Eragiten dituzten efektu nagusiak eta arazoak. Prebentzioa eta
eragina gizarte-ingurunean.
Giza ugalketa-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Osasuna eta higiene sexuala. Metodo antikontzeptiboak. Sexu-transmisiozko gaixotasunak.
Prebentzioa.
Giza sexu-erantzuna: afektibitatea, sentsibilitatea eta komunikazioa. Sexualitatearen eta
ugalketaren arteko aldea.
9.- Eragiketak zenbakiekin
Zenbaki motak ezagutzea eta bereiztea. Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea.
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketarako ohiko algoritmoak erabiltzea.
Eragiketen eta parentesiak erabiltzeko arauen hierarkia eta propietateak, zenbaki oso, hamartar
eta zatiki errazekin eginiko kalkulu idatzietan.
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Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko,
tresna horiek erabiltzea komeni ote den erabakita, egin beharreko kalkuluen konplexutasunaren eta
emaitzetan behar den zehaztasun-mailaren arabera.
Problemak ebaztea, zenbaki oso, hamartar eta zatikiekin eragiketak egin behar direla.
Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalen egoera errealak
identifikatzea. Proportzionaltasunarekin lotutako arazoak.
Ehunekoak. Ehunekoen problemak.
10.- Neurria
Magnitudeak neurtzea. Neurri-unitateak. Neurtzeko tresnak.
Sistema metriko hamartarra (SMH)
Angeluak neurtzea.
Denbora neurtzea.
Gutxi gorabeherako neurriak. Neurrien estimazioa.
Errore-marjina.
Zeharkako neurketak. Pitagorasen teorema.
Figuren azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak.
11.- Hizkuntza aljebraikoa
Ahozko hizkuntzako egoerak hizkuntza aljebraikora eramatea.
Adierazpen aljebraiko errazak dituzten eragiketak.
Ezezagun bat duten lehen mailako ekuazioak ebaztea.
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen bidez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea I.
Kodea: 3011
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa interpretatzen du, baita paisaia
naturalarekin zer nolako lotura izan zuten ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen giza taldeek eta lehen gizarteek paisaia naturalean izandako eragina identifikatu du.
b) Historiaurreko giza taldeen kokapena, joan-etorriak eta ingurunerako egokitzapena azaldu ditu.
c) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa balioetsi du, baita paisaia
naturalekin zer nolako lotura izan zuten ere.
d) Antzinaroko gizarte garrantzitsuenetako zenbaiten oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteek Iberiar Penintsulan utzitako aztarna materialak
identifikatu ditu.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa osatzen duten elementuak aintzat hartu eta
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinaroko lehen zibilizazioek mendebaldeko zibilizazioari egindako ekarpen
garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
b) Lehen zibilizazio hiritarren bereizgarri garrantzitsuenak identifikatu ditu.
c) Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak balioetsi eta errespetatu ditu.
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d) Geure kultura- eta natura-ondarearen aberastasuna eta aniztasuna balioetsi, errespetatu eta
gozatu du.
e) Ikasi du zer egin hura kontserbatzeko eta hobetzeko.
3.- Lehen industria-eraldaketak gertatu arteko Europako espazioa eratzeko prozesua
interpretatzen du, eta prozesu horren ezaugarri garrantzitsuenak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinako mundutik Erdi Aroko mundura igarotzeko prozesua aztertu du, baita Europako
espazioaren bilakaera ere.
b) Amerikan inperio kolonialak eratzeak kultura autoktonoetan eta europarrean izan zituen
ondorioak balioetsi ditu.
c) Aro Modernoko monarkia absolutuaren eredu politikoa eta gizarte-eredua identifikatu ditu.
d) Aztergai dugun aldian Europako biztanlerian izandako eraldaketen oinarrizko adierazle
demografikoak aztertu ditu.
e) Arte-estilo nagusietako artelanak identifikatu ditu.
f) Tituluaren profilari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du.
4.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan baliatu ditu, ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak
eta oinarrizko hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo komunikabideetako ahozko testuen egitura aztertu du, eta haien ezaugarri
nagusiak identifikatu ditu.
b) Entzute aktiboa egin du, eta ahozko mezu baten zentzu orokorra eta eduki espezifikoak
identifikatu ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
6.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita
hautatutako testu laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egunero erabiltzen diren idatzizko testuen egitura aztertu du.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
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c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatu ditu, eta ateratako
ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Idatzizko testuak lantzeko jarraibide sistematikoak bete ditu; erabilera diskriminatzaileak
saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
g) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta testuinguruari egokitutako hiztegia erabili.
h) Testuak idazteko garaian gramatikaren eta ortografiaren arau nagusiak aplikatu ditu, testuak
zuzenak eta zehatzak izan daitezen.
i) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
7.- Literatura-testu adierazgarriak irakurtzen ditu, eta norberaren gustua eta irakurtzeko ohitura
eraikitzeko irizpide estetikoak sortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez.
b) Literatura-lanei buruzko informazioa biltzeko tresnak baliatu ditu.
c) Literatura-lan batetik modu positiboan eta negatiboan balioetsitako alderdiei buruzko iritzi
pertsonal arrazoituak adierazi ditu.
d) Obraren edukia bere bizipenekin erlazionatu du.
e) Literatura-testuak ulertzeko estrategiak aplikatu ditu, betiere literaturaren oinarrizko arrazoiak
eta gaiak aintzat hartuta.
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta oinarrizko
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, zentzu orokorra eta ideia nagusiak identifikatu ditu, eta proposatutako
lanerako behar duen informazioa hautatu du.
b) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
c) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko oinarrizko estrategiak erabili ditu.
d) Hiztegi, esamolde eta esaldi errazak eta ohikoak erabili ditu, oinarrizko lokailuen bidez lotuta,
komunikazio-truke laburretan ongi moldatzeko moduan.
e) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu gai
ezagunei buruz, aurrez gidoia finkatu ondoren.
f) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
g) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
h) Behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako oinarrizko arauak (kortesia-legeak, erregistroa,
hitzik gabeko hizkuntza edo bestelakoak) komunikazio-trukeetan.
9.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta, gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
b) Testuaren funtsezko ideiak eta komunikazio-asmoa identifikatu ditu.
c) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur eta errazak sortu ditu, ongi egituratuta eta autonomia nahikoaz.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu gelan landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabili ditu
informazioa bilatzeko, idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta
lankidetzan jarduteko.
j) Interesa adierazi du Ingelesa ikasteko eta komunikaziorako erabiltzeko.
k) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko, eleaniztun izatea zeinen
garrantzitsua den onartu du.
l) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Historiaurreko gizarteak eta haien natura-ingurunea
Paisaia naturalaren oinarrizko osagaiak eta faktoreak: klima, erliebea, hidrografia eta landaretza
naturala.
Historiaurreko taldeen ezaugarri orokorrak: nomadismotik sedentarismora.
Antzinaroko gizarte hiritarren oinarrizko ezaugarriak.
Grezia eta Erroma Iberiar Penintsulara iritsi eta bertan egon zirela adierazten duten adibideak.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa
Geure ondare historiko-artistikoaren eta naturalaren aberastasuna eta aniztasuna.
Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak.
Garai eta kultura desberdinetako zenbait arte-lanen oinarrizko analisiak egiteko jarraibideak.
3.- Europako espazioa eratzeko prozesua Erdi Aroan eta Aro Modernoan
Europaren bereizgarri nagusiak Erdi Arloan eta Aro Modernoan:
Erdi Aroko Europaren ezaugarri orokorrak.
Monarkia Absolutuetako Europaren ezaugarri orokorrak.
Amerika konkistatu eta kolonizatzearen alderdi garrantzitsuenak.
Biztanleria:
- Oinarrizko adierazle demografikoak.
- Zenbait erregimen demografikoren oinarrizko ezaugarriak.
- Biztanleria-grafikoak.
- Europako bilakaera demografikoaren ezaugarri garrantzitsuenak.
4.- Gizarte-zientziak interpretatzeko oinarrizko prozedurak
Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak: idatzizko eta ahozko testuen ulermena,
berariazko hiztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz behar bezala adieraztea eta abar.
Denbora eta espazioa kokatzeko tresna errazak.
5.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
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- Ahozko komunikazioaren hizkuntzaz kanpoko elementuak.
- Hizkuntzaren ahozko erabilera informal eta formalak.
- Komunikazio-testuinguruari egokitzea.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Gaur egungo gertakariei buruzko ahozko azalpen errazak.
- Ahozko aurkezpen errazak.
- Ikus-entzunezko bitartekoak eta IKTak erabiltzea lagungarri.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Arau soziokomunikatiboak.
6.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Idatzizko testuak. Testu motak. Eguneroko bizitzari eta lanbideari dagozkien testuen ezaugarriak.
Irakurketa-estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testu-lokailu nagusiak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
Hainbat hiztegi erabiltzeko jarraibideak.
7.- Literatura-testuak irakurtzea
Literatura-pasarteak irakurtzeko jarraibideak.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura-generoen oinarrizko ezaugarriak estiloari eta gaiari dagokienez:
Narratiba.
Poesia.
Antzerkia.
8.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea.
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Atzerriko hizkuntzan ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa.
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak, bestelakoak.
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu laburrak ulertzea, hainbat euskarritan.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategien erabilera gidatua: aurrea hartzea, egiaztapena,
laguntza bisuala, bestelakoak.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesu gidatua: plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea eta
berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzeko prozesu gidatua, hainbat euskarritan.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
9.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
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Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea: aurrerapena,
egiaztapena, dedukzioa, zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, atzerriko
hizkuntzan idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen oinarrizko hizkuntzaelementuen erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta gidatua egitea: maiz agertzen den lexikoa,
egitura eta esamolde arruntak...
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero gehiago erabiltzea informazioa bilatzeko,
idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak II.
Kodeak: 3042
Kurtsoa: 2
Iraupena: 144 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problemak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna eta
autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesi guztiak aztertu ditu, eta azalpen arrazoituak eman ditu hipotesiak berresteko edo
gezurtatzeko asmoz.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats egin dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta argudio eta frogen bidez defendatu du
jarrera hori .
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta erakutsi du badituela gatazkak konpontzeko
trebetasunak.
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h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Ikerketak eta laborategiko praktikak egiten ditu; horretarako, metodologia zientifikoa aplikatu,
materiala behar bezala erabili, gauzatzeko modua balioetsi eta emaitzak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
b) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitateetan adierazi.
c) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
d) Lan esperimentalean segurtasunaren eta higienearen oinarrizko arauak onartu eta bete ditu,
eta erabili dituen tresnak eta materiala zaindu ditu.
e) Prozedura esperimental errazak planifikatu ditu hipotesia gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
f) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
g) Datu esperimentalak antolatu eta interpretatu egin ditu, hainbat baliabideren laguntzarekin.
h) Entseguen txostenak egin ditu, eta zer prozedura jarraitu duen, zer emaitza lortu duen eta
azkenean zer ondorio atera dituen adierazi du txosten horietan.
i) Hiztegi zientifikoa egoki erabili du laborategiko txostenetan.
3.- Oinarrizko gaixotasunak agertzeko aukerari aurrea hartzen dio; horretarako, lanbidearen
ondoriozko jardunetan erabilitako tresna eta gailuen mantentze-lanetako eta desinfektatzeko teknikak
erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lanbidearen ondoriozko jardunetan erabilitako tresna eta gailuen mantentze-lanetako eta
desinfektatzeko teknikak erabili ditu.
b) Lanbide-profilean ohikoenak diren gaixotasun infekzioso eta parasitarioak zeintzuk diren jakin
du.
c) Lanbide-profilari lotutako infekzio eta parasitosiei aurrea hartzeko moduak proposatu ditu.
d) Edozein manipulazio egin aurretik eta egin ondoren eskuak garbitzeko prozedura aztertu eta
protokolizatu du, gaixotasunen transmisioa prebenitzeko.
e) Desinfektatzaileen eta esterilizatzeko metodoen hainbat mota identifikatu eta tipifikatu ditu.
f) Desinfektatzeko eta esterilizatzeko hainbat prozedura aztertu eta esperimentatu ditu.
4.- Prozesu biologikoetan eta industrian gertatzen diren erreakzio kimikoak zeintzuk diren
bereizten du; eguneroko bizitzan duten garrantzia argudiatzen du, eta gertatzen diren aldaketak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizi ditu, eguneroko bizitzako ekintzetan, substantzia berriak
sortu ote diren arabera.
b) Erreakzio kimiko errazetan erreaktiboak eta produktuak identifikatu ditu.

2016/3546 (1178/1034)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

ditu.

c) Eguneroko bizitzako, naturako eta industriako erreakzio kimiko garrantzitsuenak identifikatu

d) Endotermiko eta exotermikoetan sailkatu ditu erreakzio kimikoak.
e) Hainbat erreakzio kimiko tipo bereizi ditu, hala nola errekuntza, oxidazioa, deskonposizioa,
neutralizazioa eta sintesia.
f) Erreakzio kimiko errazen osagaiak eta prozesua identifikatu ditu laborategian saiakuntzak
eginda.
g) Txostenak egin ditu formatu digitalean, lanbide-profilarekin lotura duten industriei buruz, eta
industria horietan gertatzen diren prozesuak deskribatu ditu sinpleki.
5.- Elkarrekin lotzen ditu ohiko egoeretan sortzen diren indarrak eta indar horiek eragiten dituzten
efektuak, aintzat hartuta objektuen mugimenduan edo pausagunean lagungarri ote diren eta zer
magnitudek parte hartzen duten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eguneroko mugimenduak bereizi ditu, ibilbidearen eta bizkortasunaren arabera.
b) Egindako distantzia, abiadura eta denbora elkarren artean lotu ditu, eta magnitude horiek
Nazioarteko Sistemaren unitateetan adierazi ditu.
c) Mugimendu zuzen uniformea zehazten duten parametroak adierazpen grafikoen eta ekuazio
matematikoen bitartez lotu ditu.
d) Abiaduren kalkulu errazak egin ditu mugimendu uniformeetan.
e) Eguneroko bizitzako egoeretan esku hartzen duten indarrak identifikatu ditu, eta eragiten
dituzten efektuekin lotu ditu.
f) Egoera zehatzetan, indar baten eta indar horrek gorputz baten mugimendu-egoeraren
deformazioan edo aldaketan izaten duen efektuaren arteko lotura ezarri du.
g) Makina sinpleen baliagarritasuna onartu du; haien funtzionamendua interpretatu du, eta makina
horien efektuei dagozkien kalkulu errazak egin ditu.
h) Eguneroko bizitzako egoeretan marruskadura-indarren efektuak zeintzuk diren aztertu du.
i) Gorputzen pisua interpretatu du, eta badaki pisu horren erantzule grabitate-indarra dela.
j) Newton-en legeak eguneroko bizimoduko egoeretan aplikatu ditu.
6.- Energia elektrikoaren ekoizpenari, garraioari eta erabilerari dagozkion oinarrizko alderdiak
identifikatzen ditu, baita haren kontsumoan esku hartzen duten faktoreak ere; horretarako, gertatzen
diren aldaketak eta magnitude nahiz balio bereizgarriak deskribatzen ditu, eta elektrizitateak
zientziaren eta teknologiaren garapenean eta jendearen bizi-baldintzetan duen eragina balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren izaera elektrikoa azaldu du fenomeno elektrostatikoak agerian jartzen dituzten
eguneroko egoeretan.
b) Azaldu du eroale baten bitartez mugimenduan dauden kargak direla korronte elektrikoa, eta
magnitude garrantzitsuenen esanahia interpretatu du.
c) Eguneroko bizimoduan elektrizitatea kontsumitzean aintzat hartu beharreko oinarrizko
magnitude fisikoak identifikatu eta maneiatu ditu.
d) Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena aztertu ditu, eta haiek hobetzeko ildoak
ezarri ditu.
e) Energia elektrikoa sortzen denetik erabiltzailearengana iristen den arteko etapen oinarrizko
deskribapena egin du.
f) Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektrikoei buruzko informazioa bildu du, eta mota
bakoitzaren alde onak eta alde txarrak aztertu ditu.
g) Energia nuklearra erabiltzearen alderdi positiboak eta negatiboak aztertu ditu. Isuri eta
hondakin nuklearrak.
h) Elektrizitateak zientziaren eta teknologiaren garapenari eta bizi-baldintzak hobetzeari zer
ekarpen egiten dizkien onartu du, baita zer arrisku dituen ere.
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7.- Kutsatzaile atmosferiko garrantzitsuenak kategorizatzen ditu, eta haien jatorriak identifikatzen
ditu; halaber, eragiten dituzten efektuekin lotzen ditu, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Atmosferak izaki bizidunak babesteko betetzen duen eginkizuna justifikatzen duten arrazoiak
identifikatu ditu, eta argudio errazekin justifikatu ditu.
b) Kutsadura atmosferikoaren fenomenoak zeintzuk diren aztertu du, baita zein diren fenomeno
horien eragile garrantzitsuenak ere.
c) Euri azidoaren fenomenoari buruz ikertu du, fenomenoaren berehalako eta etorkizuneko
ondorioak zeintzuk diren ere ikasi du, nola saihets daitekeen kontuan izanik.
d) Berotegi-efektua bizia garatzeko zein garrantzitsua den deskribatu du, eta berotze globalaren
arazoa, arazoa zer arrazoik eragiten duten eta arazoa gutxitzeko neurriak azaldu ditu.
e) Ozono-geruzaren garrantzia deskribatu du, eta era errazean azaldu ditu arian-arian geruza hori
suntsitzearen ondoriozko arazoak.
8.- Uraren kutsatzaileak identifikatzen ditu, kutsatzaile horiek ingurumenean duten efektua
bakoitzaren arazketa-tratamenduarekin lotzen du, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planetan bizia izateko eta bizirauteko urak betetzen duen eginkizuna onartu eta balioetsi du.
b) Lurrean, oro har, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, baliabide hidrikoak nola banatzen
diren azaltzen duten diagramak eta eskemak interpretatu ditu, baita baliabide horiek biziarengan eta
gizakiongan duten eragina azaldu ere.
c) Ur geza modu jasangarrian kudeatzeak zer esan nahi duen azaldu du, eta kudeaketa horretan
lagunduko duten neurriak zerrendatu ditu.
d) Akuiferoak kutsatzeak izaki bizidunen populazioengan duen efektu kaltegarria identifikatu du.
e) Laborategian, hainbat jatorritako ur-laginen kutsatzaile posibleak identifikatu ditu.
f) Uraren kutsadurak eta ura arduragabe erabiltzaileak eragiten dituzten efektuak aztertu ditu.
9.- Lurreko gainazalaren erliebeak eta paisaiak eratzeko eta aldatzeko prozesuak sailkatzen ditu,
eta eragile geologikoen eta gizakion ekintzarekin lotzen ditu, prozesu horiek baldintzatzen dituen
aldetik; halaber, baliabide geologikoak eta lurzorua zaintzeko lagungarri diren neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erliebearen modelaketa baldintzatzen duten faktoreak (klima, arroka-materialen ezaugarriak,
eta beste) modelaketaren ondorio diren paisaia motekin lotu ditu.
b) Meteorizazioko, higadurako, garraioko eta sedimentazioko prozesuak bereizi ditu.
c) Kanpoko eragile geologiko garrantzitsuenak bereizi ditu, eta erliebea eratzeko prozesuekin zer
nolako lotura duten adierazi du.
d) Elkarrekin lotu ditu eragile geologiko nagusien ekintza eta paisaian eragiten dituzten zenbait
forma.
e) Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan eta
aldaketan zer garrantzi duten aztertu du.
f) Lurzorua kutsatzen duten faktore eta arrazoi nagusiak identifikatu ditu, eta lurzoruaren
kontserbazioa eta baliabide geologikoak egoki kudeatzea garrantzitsuak direla onartu du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko eta ingurune hurbileneko paisaia bereizgarriei buruzko ikerketa
egin du, eta paisaia horren modelatzea baldintzatu duten giza faktoreetako zenbait identifikatu ditu.
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10.- Ingurumen-orekari laguntzen dio; horretarako, ingurumen-arazo nagusien arrazoiei eta
ondorioei buruzko argudioak ematen ditu, betiere garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, eta
ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko ekintzak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ingurumen-arazo garrantzitsuenak sailkatu ditu, dela oro har, dela Euskal Autonomia
Erkidegoan: baliabideak ahitzea eta gehiegi ustiatzea, kutsadura areagotzea, biodibertsitatea galtzea,
klima aldatzea, desertifikazioa, hondakinak, eta beste.
b) Ingurumen-arazo nagusiak arazo horiek eragiten dituzten arrazoiekin lotu ditu, eta arazoen
ondorioak ere zehaztu ditu.
c) Baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatu behar direla argudiatu du.
d) Birziklatzearen eta baliabide materialak berrerabiltzailearen alde onak eta alde txarrak aztertu
ditu.
e) Energia-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea ingurumenarentzat zein garrantzitsua den
azaldu du.
f) Bere aztarna ekologikoa kalkulatu du, eta adierazi du baliabide naturalen kontsumoa
desorekatua eta gehiegizkoa dela.
g) Ingurumenaren narriadura geldiarazteko konpromiso eta ekintza pertsonalen zerrenda egin du.
h) Ikastetxean ingurumena hobetzeko jardueretan parte hartu du.
i) Euskal Autonomia Erkidegoan garapen jasangarriarekin lotuta egiten diren ingurumenestrategietako zenbait identifikatu ditu.
11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, ekuazioak eta ekuazio-sistemak ebazteko
metodoak aplikatzen ditu, eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adierazpen aljebraiko errazak egin eta sinplifikatu ditu.
b) Zenbakizko balioak atera ditu adierazpen aljebraiko batetik.
c) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak, eta ezezagunak
identifikatu ditu.
d) Lehen eta bigarren mailako ekuazio errazak ebatzi ditu, modu aljebraikoan eta grafikoki.
e) Problema bat ebazteko ekuazio egokiak proposatu ditu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak eta beste jakintza-arlo batzuetakoak ebatzi ditu, ekuazioen
eta sistemen bitartez.
g) Balioetsi du hizkuntza aljebraikoa bizitza errealaren egoerak irudikatzeko zehatza, sinplea eta
erabilgarria dela.
12.- Testuinguru errealetan agertzen diren irudi geometrikoak zuzenean eta zeharka neurtzen
ditu, eta horretarako behar dituen tresna, formula eta teknikak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi eta gorputz geometrikoen angeluak, luzerak, azalerak eta bolumenak neurtzeko tresna
egokiak erabili ditu.
b) Hainbat estrategia erabili ditu (antzekotasunak eta irudi sinpleagoetan deskonposatzea,
besteak beste), mundu fisikoan zeharkako neurriak zenbatesteko eta kalkulatzeko.
c) Perimetroak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak erabili ditu, eta unitate egokiak
esleitu dizkie.
d) Antzeko irudiak identifikatu ditu, eta proportzionaltasun-harremanak ezarri ditu.
e) Thalesen teorema aplikatu, eta triangeluen antzekotasuna erabili du, problema geometrikoak
ebazteko.
f) Taldean lan egin du neurriak lortzeko.
g) IKTak erabili ditu, hainbat irudi eta gorputz irudikatzeko.
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13.- Taula, grafiko, adierazpen aljebraiko edo enuntziatu baten bidez emandako erlazio funtzional
sinpleak interpretatzen ditu; balioak lortzen ditu horietatik, eta aztertutako fenomenoari buruzko
ondorioak ateratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

du.

a) Egoera bakoitzean esku hartzen duten aldagaiak identifikatu ditu.
b) Aldagaien arteko mendekotasuna aztertu du, eta harreman posibleak bilatu.
c) Aztergai diren grafiko eta taulen irakurketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin du.
d) Magnitudeen arteko mendekotasun linealeko eta koadratikoko harremanak identifikatu ditu.
e) Funtzio linealak grafikoki irudikatu ditu.
f) Funtzio koadratikoak grafikoki irudikatu ditu.
g) Funtzio esponentziala grafikoki irudikatu du.
h) Benetako egoerekin lotutako funtzio motak irudikatzen dituzten grafikoetatik informazioa atera
i) Baliabide teknologikoak erabili ditu grafikoak irudikatzeko.

14.- Estatistika-populazio baten inguruko datu eta grafikoak jaso, antolatu eta irudikatzen ditu,
metodo eta tresna teknologiko egokiak erabilita eta alderdi nabarmenenak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Populazio baten estatistika-datuak jaso, antolatu eta irudikatu ditu estatistika-tauletan.
b) Maiztasun absolutuak eta erlatiboak kalkulatu ditu.
c) Aztertutako egoerari gehien egokitzen zaizkion estatistika-grafikoak egin ditu.
d) Datu-banaketa baten batez bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu eta behar bezala
interpretatu ditu.
e) Kalkulagailua edo software egokia erabili du, parametroak kalkulatzeko eta estatistika-grafikoak
sortzeko.
f) Aztertutako datu eta grafikoetan oinarrituta zentzuzko ondorioak atera ditu, eta informazio
garrantzitsua komunikatzeko txostenak egin.
15.- Gertaera baten probabilitate-balioari buruzko iragarpenak egiten ditu, aurretik enpirikoki
lotutako informazioan edo kasu sinpleen azterketan oinarrituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hiztegi egokia erabili du probabilitatearekin lotutako egoerak deskribatzeko.
b) Ausazko gertakari baten kasu posibleen kontaketa egin du, taula edo zuhaitz-diagrama errazak
erabilita.
c) Gertakari jakin bat gertatzeko maiztasun erlatiboaren kontzeptua erabili du, eta ehuneko
moduan adierazi.
d) Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak bereizi ditu.
e) Laplaceren araua aplikatu du, eta gertakari baten probabilitatea zehaztu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak ebatzi ditu probabilitate-kalkulu errazak eginez.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
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Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: antolaketa, materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko materialak eta oinarrizko tresnak erabiltzeko prozedurak eta jarraibideak.
Mikroskopio optikoa eta digitala eta lupa binokularra erabiltzeko jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Oinarrizko magnitudeak neurtzea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Laborategian laneko txostenak egiteko arauak.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko.
3.- Laneko segurtasuna eta osasuna
Laneko materiala garbitzeko, kontserbatzeko, zaintzeko eta biltegiratzeko teknikak.
Eskuak garbitzeko protokoloa.
Desinfektatzaile motak eta haiek erabiltzeko moduak.
Laneko materiala desinfektatu eta esterilizatzeko teknikak.
Langileen, materialaren eta lantokiaren garbiketa eskasaren ondoriozko arriskuak.
Langileen babes pertsonalerako neurriak lanbide-profilaren arabera.
4.- Eguneroko erreakzio kimikoak
Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak.
Erreakzio kimikoa. Erreakzio kimikoaren interpretazio makroskopikoa, substantzia bat beste
zenbait substantzia bihurtzeko prozesu den aldetik.
Energia-trukea erreakzio kimikoetan.
Erreakzio kimikoak eguneroko bizitzako eremuetan.
Oinarrizko erreakzio kimikoak.
5.- Indarra eta mugimendua
Mugimendua: erreferentzia-sistemak, ibilbidea, posizioa, egindako bidea.
Mugimenduak sailkatzea beren ibilbidearen arabera.
Abiadura. Unitateak.
Mugimendu zuzen uniformea: ezaugarriak. Interpretazio grafikoa.
Indarraren kontzeptua. Indarra, interakzio baten emaitza.
Indarren efektuak: deformazioa eta mugimendu-egoeraren aldaketa.
Grabitazioa. Gorputzen pisua.
Ohiko egoeretan solido bati aplikatutako indarrak irudikatzea. Ondoriozkoa edo erresultantea.
Lana eta energia. Makina sinpleak.
6.- Energia elektrikoa
Materia eta elektrizitatea. Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak.
Korronte elektrikoa.
Elektrizitatea, garapen teknologikoa eta bizi-baldintzak.
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Elektrizitatearen kontsumoan erabiltzen diren oinarrizko magnitudeak: energia eta potentzia.
Aplikazioak eguneroko bizitzan.
Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena.
Energia elektrikoa ekoizteko sistemak.
Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa. Etapak.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektriko nagusiak.
7.- Atmosferaren kutsadura
Kutsadura. Kutsatzaile nagusien kategorizazioa.
Kutsadura atmosferikoa; arrazoiak eta ondorioak.
Atmosferarekin lotutako ingurumen-arazo nagusiak:
Euri azidoa.
Berotze globala: berotegi-efektua areagotzea
Ozono-geruza suntsitzea.
8.- Uraren kutsadura
Ura: planetan bizia izateko funtsezko faktorea.
Uraren kutsadura:
Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak.
Hondakin-uren arazketa.
Ura eta osasuna.
Ura modu jasangarrian kudeatzea, baliabide den aldetik.
9.- Lurzoruaren kutsadura eta paisaia aldatzea
Lurreko paisaia eta erliebea baldintzatzen duten faktoreak.
Kanpoko eragile eta prozesu geologikoak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa.
Eragile geologikoek erliebean eta paisaian egindako ekintzaren emaitzak.
Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan duten
garrantzia.
Lurzoruaren kontserbazioa. Kutsatzaile nagusiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia bereizgarri motak.
10.- Ingurumen-oreka eta garapen jasangarria
Ingurumenaren orekan eta kontserbazioan eragina duten faktoreak.
Giza jarduera eta ingurumena: inpaktu nagusiak.
Baliabide materialak eta energia-baliabideak gehiegi ustiatzearen ondorioak.
Hondakinak eta haien kudeaketa. Birziklatzea.
Kontsumoa eta garapen jasangarria: aztarna ekologikoa.
Garapen jasangarriaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
Onartzea ingurumena zaindu egin behar dela eta ingurumena errespetatzen duten
elkartasunezko jokabideak izan behar direla.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arazo nagusiak eta kudeaketa jasangarriaren neurriak.
11.- Ekuazioak eta sistemak ebaztea eguneroko egoeretan
Adierazpen aljebraikoak. Adierazpen aljebraikoen eraldaketa
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Lehen eta bigarren mailako ekuazioen ebazpen aljebraikoa eta grafikoa.
Ekuazio-sistema linealak.
Ekuazio-sistema lineal eta errazak ebaztea. Ebazteko metodoak.
Problemak ebaztea lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez.
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12.- Irudi eta gorputz geometrikoak neurtzea
Elementu geometrikoak: puntuak, zuzenak eta planoak
Poligonoak eta poliedroak: elementuak deskribatzea eta sailkapena egitea.
Triangeluen azterketa. Triangeluen sailkapena.
Antzekotasuna. Triangeluen antzekotasuna. Thalesen teorema.
Zirkunferentzia eta zirkulua: zirkuluaren luzera eta azalera kalkulatzea.
Hainbat gorputz eta irudi aztertzea espazioan: prismak, piramideak, zilindroa, konoa eta esfera.
Hainbat gorputz eta irudiren bolumena aztertzea espazioan.
13.- Funtzio eta grafikoen hizkuntza
Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko erraz baten bitartez deskribatutako fenomenoa
interpretatzea.
Funtzio linealak. Funtzio koadratikoak.
Beste funtzio batzuen azterketa: esponentziala
Grafikoak egin eta interpretatzea software egokia erabilita (kalkulagailu grafikoak edo
ordenagailua).
14.- Estatistikako elementuak
Estatistika deskribatzailearen oinarrizko elementuak: Populazioa, lagina. Aldagai kualitatiboak,
kuantitatiboak.
Taula eta grafiko estatistikoak.
Zentralizazioaren eta sakabanaketaren neurketak
Kalkulu-orria: datuak antolatzeko, kalkuluak egiteko, grafiko estatistiko egokienak sortzeko eta
egoera berrien simulazioak egiteko tresna.
15.- Probabilitatea kalkulatzea
Ausazko fenomenoak. Ausazko gertakariak. Gertakari baten maiztasuna. Maiztasun erlatiboa.
Probabilitatearen kontzeptua.
Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak.
Lagin-espazioa esperimentu errazetan.
Taula eta zuhaitz-diagrama errazak.
Probabilitateak kalkulatzea Laplaceren arauaren bitartez –esperimentu errazetan– edo
simulazioen bitartez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea II.
Kodea: 3012
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 168 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Badaki zeintzuk diren gaur egungo gizarteen funtsezko ezaugarriak, eta haien antolamendu
sozial, politiko eta ekonomikoaren oinarrizko ezaugarriak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo gizarte-antolamenduaren ezaugarriak ordenatu ditu.
b) Europako espazioa bateratzeko prozesua balioetsi du, bilakaera aztertuta.
c) Egungo harreman ekonomikoen eredu globalizatuaren berri badu.
d) Tituluari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du, eta gertatutako
eraldaketak deskribatu ditu.
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e) Informazioa biltzeko tresna errazak landu ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
baliatuta.
f) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
g) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
h) Gaur egungo arte-adierazpenen funtsezko bereizgarriak identifikatu ditu.
2.- Sistema demokratikoaren oinarrizko printzipioak interpretatzen eta balioesten ditu, eta
erakundeak eta funtzionamendua aztertzen ditu. Jabetzen da garrantzitsuak dela bitartekotza eta
gatazkak konpontzea, eredu demokratikoa hedatzeko bidean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jabetu egin da Espainiako eredu demokratikoaren funtsezko bereizgarriez, eta herrialdearen
garapenaren testuinguru historikoa balioetsi du.
b) Ingurune hurbileko harreman pertsonal eta sozialetan diskriminazio ezaren printzipioak duen
inplikazioa balioetsi du.
c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioak onartu ditu, gaur egungo
munduan zer nolako egoera dagoen ikusi du, eta pertsonen eguneroko bizitzan zer nolako eragina
duten balioetsi du.
d) Nazioarteko erakunde garrantzitsuenen funtzionamendu-arauak, erakundeak eta printzipio
gidariak aztertu ditu.
e) Lankidetzako eta iritziak erkatzeko jardueretan erabiltzeko moduko informazioa landu du.
3.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan erabili ditu ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
4.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboaren teknikak aplikatu ditu hainbat iturritatik jasotako ahozko testuak aztertzean.
b) Jabetu da zein den ahozko interakzioaren komunikatzeko asmoa eta egitura, eta erantzun
posibleak balioetsi ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta testuen ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu,
baita gero eta konplexutasun handiagoko testuak osatzeko estrategiak ere, gero eta autonomia
handiagoz.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu moten ezaugarri nagusiak balioetsi eta aztertu ditu, egin nahi duen lanerako mota
egokiena zein den hautatzeko.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak modu sistematikoan aplikatu
ditu, eta ateratako ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Erabilera akademikoko eta profesionaleko idatzizko testuen egitura aztertu du, eta hizkuntzaren
erabilerak eta mailak bereizi ditu.
g) Idatzizko testuak prestatzeko garaian jarraibide sistematizatuak erabili ditu, idatzizko
komunikazioa hobetzeko; erabilera diskriminatzaileak saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
h) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta hiztegi egokia erabili du hizkuntza-arauak eta xede-erabilerak aintzat hartuta.
i) Testuak idaztean gramatikaren eta ortografiaren arau garrantzitsuenak aplikatu ditu, hartara,
azken testua argia, zehatza eta egokia izan dadin formatuari eta komunikazio-testuinguruari
dagokienez.
j) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
6.- Literatura-testu adierazgarriak interpretatzen ditu; egilearen asmoa zein den konturatzen da,
eta testu horiek beren testuinguru historiko, soziokultural eta literarioarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez, eta dagokion testuinguruan kokatu du.
b) Literatura-lanetan hautemandako alderdiei buruzko iritzi pertsonal arrazoituak eman ditu.
c) Literatura-testuak aztertzeko estrategiak aplikatu ditu, eta gaiez eta zioez ohartu da.
d) Literatura-arloko autore, obra edo aldi bati buruzko informazioa bildu du monografia labur
batean.
7.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategiak eta oinarrizko hizkuntzaarauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, eta igorlearen asmoa eta gaia zeintzuk diren ondorioztatu du.
b) Testuaren ideia orokorra ulertu du, eta bere hitzekin adierazi du.
c) Irudiaren laguntzarekin, ideia garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
d) Entzutearen helbururako garrantzitsuak diren informazio espezifikoak atera ditu.
e) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
f) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko estrategiak erabili ditu.
g) Eremu akademikoarekin, pertsonalarekin eta lanbide-eremuarekin lotutako gaiei buruzko
lexiko, esamolde eta esaldi errazak erabili ditu.
h) Oinarrizko lokailuak erabili ditu ahozko testu laburrak sortzean.
i) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu lanbideeremuko gai ezagunei buruz.
j) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
k) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
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l) Komunikazio-trukeetan, behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako arauak (kortesialegeak, erregistroa, hitzik gabeko hizkuntza, bestelakoak).
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testuaren oinarrizko komunikazio-asmoa identifikatu du.
b) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
c) Informazio espezifikoa eta garrantzitsua lokalizatu eta hautatu du.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak sortu ditu.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu eremu pertsonalarekin, akademikoarekin eta lanbide-eremuarekin loturik gelan
landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
j) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
k) Ingelesa komunikatzeko erabili nahi duela eta ikasi nahi duela adierazi du.
l) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko eleaniztun izateak duen
garrantzia onartu du.
m) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Gizarte garaikideak
Gizarte demokratikoak.
Sistema demokratikoen eraketa.
Nazioarteko harremanak.
Egungo mundu globalizatua.
Lankidetza-politikak.
Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako egungo harreman-esparruan.
Europaren eraketa.
Europar Batasuna, oinarrizko erakundeak eta funtzionamendua.
Egitura ekonomikoa:
- Globalizazio ekonomikoa eta garapen jasangarria. Elkarrekiko mendetasuna eta globalizazioa.
- Industriaren deslokalizazioa eta merkataritza-modu berriak.
- Bertako ekoizpen-sektorearen bilakaera.
Arte garaikidearen oinarrizko ezaugarriak.
2.- Sistema demokratikoa eta sistema horren erakundeak
Demokrazia, zuzenbidezko estatu.
Oinarrizko eskubideak, arauen zutabe.
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean.
Giza Eskubideak eguneroko bizimoduan.
Eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzea.
Espainiako eredu demokratikoa. 1978ko Konstituzioa. Autonomien Estatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde politikoak eta lurralde-antolaketa.
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Gatazkak ebaztea:
- Bide ez-demokratikoak eta indarkeriazkoak.
- Indarkeriarik gabeko bideak eta bide demokratikoak.
3.- Gizarte Zientzietako informazioaren tratamendua eta lanketa
informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.
Aurkezpenak eta argitalpenak IKTak erabiliz.
Lankidetza-lanerako estrategiak.
Funtzionamendu-arauak eta jarrerak iritziak alderatzean.
4.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Ahozko testuak.
Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ideia eta argumentuak azaltzea: edukiak antolatu eta planifikatzea.
Ikus-entzunezko bitartekoak erabiltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
Entzuleen interesa hobetzeko estrategiak.
Arau soziokomunikatiboak.
5.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Idatzizko testuak: txostenak, saiakerak, bestelakoak.
Testu akademikoak irakurtzeko estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testuinguruarekin lotutako alderdiak: erregistroa, deixia, estilo zuzena eta zeharkakoa.
- Diskurtsoarekin lotutako alderdiak: lokailuak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
6.- Literatura-testuak irakurtzea
Testu ez-literarioak interpretatzea.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura eta generoak.
XX. mendeko euskarazko eta gaztelaniazko literatura-lanetako pasarteak eta testuak irakurtzea.
7.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Ingelesez ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak...
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu erraz, labur edo ertainak ulertzea, hainbat euskarritan
emanak, eremu pertsonalean, akademikoan eta lanbide-eremuan ohikoak diren eta maiz gertatzen
diren komunikazio-egoerei dagokienez.
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- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategia erabiltzea: aurrea hartzea, egiaztapena, laguntza
bisuala, aldez aurretiko ezagutzak…
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesua, finkatutako jarraibideei jarraikiz: plangintza eta informazioa
bilatzea, testua sortzea eta berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzea, hainbat euskarritan emanak, eremu pertsonaleko eta
lanbide-eremuko gaiei dagokienez.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
8.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: aurrerapena, egiaztapena, dedukzioa,
zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, ingelesez
idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen hizkuntza-elementuen
erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta egitea: lanbide-arloari dagokion lexiko espezifikoa, baita
eremu akademiko eta pertsonalarekin lotura duena ere, egitura eta esamolde arruntak.
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.

Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea
Kodea: E800
Kurtsoa: 2
Iraupena: 53 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzako hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak
aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegua lortzeko aukerak zabaltzeko eta
produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.
b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu
ditu.
c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.
d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.
e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.
2.- Ekimen sortzaileak bere garapen pertsonal eta profesionalerako eskaintzen dituen aukerak
aztertzen eta baloratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kultura ekintzailearen kontzeptua eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen
garrantzia aztertu ditu.
b) Ekimenak, sormenak, erantzukizunak eta talde-lanak duten garrantzia baloratu du, jarduera
ekintzailean arrakasta lortzeko funtsezko konpetentziak baitira.
c) Ekimen sortzailea baloratu du, erronka pertsonalei eta profesionalei aurre egiterakoan jarrera
positiboa delakoan.
d) Enpresaburuaren kontzeptua eztabaidatu du, eta enpresaburuak ekonomia- eta gizartegarapenean duen ekarpena aztertu, baita profilaren eskakizun eta jarrerak ere.
e) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.
3.– Lan-harremanen ondoriozko eskubide eta betebeharrak interpretatzen ditu, eta gaitasuna
dauka horiek lan-kontratuetan aurkitzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.
b) Kontratazio-modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa
sustatzeko neurriak identifikatu ditu.
c) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.
d) Soldata-ordainagiria aztertu du, eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.
e) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.
f) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan
adostutako lan-baldintzak identifikatu ditu.
4.– Laneko segurtasun- eta osasun-arloko arau-esparrua interpretatzen du, eta Laneko Arriskuen
Prebentziorako neurriak aplikatzen, eta lehen sorospenak ematen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipoei, materialei eta ekoizpen-prozesuari dagozkien lan-arriskuen prebentzioko arau
nagusiak identifikatu ditu, baita lan-ingurunean beharrezkoak diren norbera babesteko ekipoak (NBE)
ere.
b) Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko betebehar eta eskubideak identifikatu ditu eta
haien arabera jardun du.
c) Laneko baldintzak eta arriskuak interpretatu ditu, baita arrisku horien prebentzioa ere.
d) Lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen motak
identifikatu ditu.
e) Botikinaren osaera eta erabilera identifikatu du eta, hala behar izan denean, lehen
sorospenetako oinarrizko teknikak aplikatu ditu kalte mota ezberdinen aurrean.
5.– Laneko Arriskuen Prebentzioan erantzukizuna duten agenteak eta haien zereginak
identifikatzen ditu.

2016/3546 (1178/1047)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako erakundeak eta agenteak identifikatu ditu.
b) Bere lanbide-eremuko prozedura espezifikoetan berezkoak diren arriskuak ebaluatu ditu.
c) Lan-inguruneko ingurumen-arriskuak nahiz sortutako hondakinen tratamendua identifikatu ditu.
d) Alderdi horren inguruko planetan dauden elementu batzuk eta besteak identifikatu ditu
(prebentzioa, larrialdia, beste batzuk).
e) Prebentzioaren kudeaketaren oinarrizko elementuak identifikatu ditu.
f) Lan-inguruneari dagozkion lan-arriskuen prebentziorako neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.– Laneratzea eta bizialdi osoko ikaskuntza
Tituluari lotutako prestakuntzako aukerak eta ibilbideak identifikatzea.
Tituluari lotutako lanbide-sektorea aztertzea eta interpretatzea, eta lanpostu posibleak
identifikatzea.
Curriculum vitaea prestatzea, eta elkarrizketa simulatu bateko portaera eta jarrerak aztertzea.
Jarduera ekintzailetik eratorritako aukerak eta arriskuak ebaluatzea.
2.– Ekimen sortzailea
Kultura ekintzailea garapenaren eta gizarte-ongizatearen eragile.
Jarduera ekintzailearen faktore gakoak: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak
hartzea: ekintzailearen profila identifikatzea.
Arriskua ebaluatzea jarduera ekintzailean.
Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.
3.- Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak
Langileen eskubideak eta betebeharrak.
Lan-kontratua: kontratuen elementuak, ezaugarriak eta motak.
Nomina eta Gizarte Segurantzaren eta PFEZaren kargurako atxikipenak interpretatzea.
Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.
Ordezkaritza sindikala eta hitzarmen kolektiboen interpretazioa.
4.– Laneko segurtasuna eta osasuna: oinarrizko kontzeptuak
Oinarrizko arau-esparrua, lan-arriskuen prebentzioaren arloan. Arlo horretako eskubideak eta
betebeharrak.
Lana eta osasuna: Lanbide-arriskuak. Arrisku-faktoreak.
Lanaren ondoriozko kalteak. Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak. Lanak eragindako
beste patologia batzuk.
Langileen osasuna kontrolatzea.
Lan-karga, nekea eta lanarekiko asegabetasuna.
Lehen sorospenak.
5.- Arrisku orokorrak eta prebentzioa
Segurtasun-baldintzekin lotzen diren arriskuak.
Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Taldeko eta banakako babesa.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak:
- Laneko segurtasuna eta osasuna jorratzen dituzten erakunde publikoak.
- Prebentzio-lana antolatzea: "oinarrizko ohiturak".
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- Dokumentazioa: jaso, landu eta artxibatzea.
Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza
Kodea: 3153
Kurtsoa: 2
Iraupena: 260 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Okintzako eta pastelgintzako jeneroak jasotzeko, biltegiratzeko eta kontserbatzeko oinarrizko
eragiketak egiten ditu, eta kontroleko baliabideak, ekipoak eta tresnak identifikatu eta erabili ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jasotako jarraibideak interpretatu ditu, baita salgaiak jasotzeko prozesuei loturiko agiriak
identifikatu ere.
b) Ezarritako jarraibide eta prozesuen araberako ekipo eta tresnak erabili ditu.
c) Jasotako salgaiak kualitatiboki nahiz kuantitatiboki eskatutakoei ote dagozkien egiaztatu du,
ezarritako jarraibide edo prozedurekin bat.
d) Harrera egiteko prozesuan hauteman diren desbideratze edo anomalien berri eman du
denboraz eta moduz.
e) Biltegiratze-lanak egiteko irizpideak behar bezala aplikatu ditu, ezarritako jarraibideak eta
arauak kontuan izanik.
f) Ontziratzeko eta kontserbatzeko prozedurak behar bezala egin ditu, bitartekoak erabilita eta
teknikak aplikatuta, ezarritako jarraibideen eta arauen arabera.
g) Eragiketa guztiak egin dituenean osasun- eta higiene-araudia, laneko segurtasunekoa eta
ingurumena babestekoa kontuan hartu ditu.
2.- Aurretiazko elaborazioko oinarrizko zereginak gauzatzen ditu, eta garatu beharreko jardueren
berezko prozeduren aplikazioarekin lotzen ditu ezarritako arauak eta jarraibideak.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jasotako jarraibideak eta aurreelaborazio-eragiketei loturiko agiriak interpretatu ditu.
b) Makinak, ontziteria, lanabesak eta erremintak prestatu ditu, haiek erabiltzeko eta mantentzeko
beharrezko eragiketak gauzatuz, ezarritako jarraibide edo prozedurekin bat.
c) Lehengaiak languneetara eraman eta bertan banatu ditu, ezarritako prozedurak kontuan
hartuta.
d) Beren egoerari begiraturik lehengaiek behar dituzten lehengoratze-prozedurak gauzatu ditu,
ezarritako arauen araberako teknikak aplikatuz.
e) Prestatzeko, garbitzeko, ebakitzeko eta piezak lortzeko lanak egin ditu, ekipoak, lanabesak eta
erremintak behar bezala erabiliz.
f) Kontserbatzeko prozedurak garatu ditu, lehengaien premiak eta ondorengo erabilera kontuan
hartuta.
3.- Okintzako, opilgintzako eta pastelgintza gozo eta gaziko oreak prestatzeko jarduera
lagungarriak gauzatzen ditu, produktuak elaboratzeko oinarrizko teknikak (oraketa eta hartzidura,
besteak beste) erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Elaboratu beharreko produktuaren ezaugarriak deskribatu ditu.
b) Lanabesak eta ondoren elaboratu beharreko lehengaiak prestatu ditu.
c) Elaborazio jakin baten prozesuan esku hartzen duten okintzako, opilgintzako eta pastelgintzako
gaiak zehaztu ditu.
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d) Okintzako, opilgintzako eta pastelgintzako hainbat produktu mota elaboratu ditu.
e) Okintzako, opilgintzako eta pastelgintzako produktuak betetzeko hainbat krema eta xehatu
mota elaboratu ditu.
f) Okintzako, opilgintzako eta pastelgintzako produktuak elaboratu ditu hainbat egosketa mota
(laberatzea eta frijitzea, besteak beste) erabilita.
g) Lehengaien eta energia-baliabideen erabileran prozedurak aplikatu ditu, produkzioko kostuetan
duten eragina ebaluatuta.
h) Elaborazio- eta egosketa-prozeduretan garbiketako metodoak eta produktuak aplikatu ditu,
oreen elaborazioan erabilitako makineria eta lanabesak prest edukitzeko, betiere elikagaien
elaboraziorako higiene-arauak balioetsita.
4.- Salmenta-puntuko animazio-elementuak kokatzen ditu, eta produktu berriak jartzen, irizpide
komertzialei jarraituz eta hornikuntza-zuloak eta -premiak hautemanez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Saltokian erabilitako altzari mota batzuk eta besteak bereizi ditu, baita sustapenetarako erabili
ohi diren elementuak ere.
b) Produktuen erakustaltzariak eta gondolak muntatu ditu.
c) Kartelak eta animazioko beste elementu batzuk jarri ditu, horretara bideratutako guneetan.
d) Barra-kodeak irakurtzeko ekipoak (irakurle optikoak) erabili ditu produktuak identifikatzeko eta
kontrolatzeko.
e) Produktuak hainbat motatako erakustaltzarietan jarri ditu enpresaren irizpide komertzialak eta
irudiari dagozkionak erabiliz.
f) Produktuei segurtasun-gailuak eta etiketak jarri dizkie, eskuz edo kasu bakoitzean egokiak diren
ekipoak erabiliz.
g) Produktuak modu erakargarrian paketatu eta aurkeztu ditu, enpresaren irizpide komertzialak
eta irudiari dagozkionak erabiliz.
h) Mostradoreak, erakusleihoak eta apalategiak garbitu eta atondu ditu produktuak behar bezala
kokatzeko.
5.- Bezeroari arreta ematen dio, salmentak, kobrantzak eta itzulketak eginez eta kexak
konponduz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Tratu adeitsua, errespetuzkoa eta atsegina izan du, eta interesa eta ardura azaldu ditu
bezeroen beharrei behar bezalako arreta jartzeko.
b) Behar zen informazioa lortu du bezeroarengandik, komunikazioa bultzatuta, teknika eta jarrera
egokiak erabilita.
c) Bezeroen galderei modu egokian erantzun die, merkataritza-lexiko egokia eta enpresan
ezarritako protokoloa erabiliz.
d) Kutxa erregistratzaileak erabili ditu produktuak kobratzeko eta produktuen itzulketak egiteko.
e) Ordainketa elektronikorako bitartekoak erabili ditu kobrantzak eta itzulketak egiteko.
f) Saltokian gertatu ohi diren egoeren araberako oinarrizko salmenta-teknikak aplikatu ditu.
g) Erantzukizuna erakutsi du akatsen aurrean.
h) Produktuen edo zerbitzuen ezaugarrien berri eman die bezeroei, batez ere espero daitezkeen
kalitateei dagokienez.
6.- Segurtasun- eta higiene-irizpideak betetzen ditu, eta higiene- eta osasun-arauak, laneko
segurtasunekoak eta ingurumena babestekoak aintzat hartuta jarduten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Manipulatzeko jardunbideekin erlazionatuta dauden nahitaez bete beharreko higiene- eta
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osasun-arauak ezagutu ditu, hala araudietan jasotakoak, nola enpresaren beraren arau espezifikoak.
b) Elikagaietan kutsadura eragin dezaketen portaera edo jarrera guztiak ezagutu ditu.
c) Laneko arropa guztiak eta haiek garbi edukitzeko baldintzak ezagutu eta bete ditu.
d) Sukaldaritzako ekoizpeneko prozeduretan ohi diren manipulazio-jardunbide egokiak aplikatu
ditu.
e) Manipulatzailearen ebakiak, erredurak edo zauriak babesteko bitartekoak aplikatu ditu.
f) Hondakinak jasotzeko, hautatzeko, sailkatzeko, ezabatzeko eta dagokion lekuan isurtzeko
eragiketak egin ditu, ezarritako ingurumen-babeseko neurriak aplikatuta.
g) Ingurumenari kalte gutxien eragiten dioten energiak eta baliabideak erabili ditu.
7.- Harreman profesional egokiak ditu, eta arduraz eta begirunez jokatzen du, bai enpresaren
prozedura eta arauekin, bai lantaldeko gainerako kideekin.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Enpresaren prozedura eta arauak ezagutu eta interpretatu ditu, haren barneko portaerari
loturik.
b) Lanpostura garaiz heldu da, eta ez du alde egin ezarrita dagoen denbora bete baino lehen,
justifikaziorik gabe.
c) Arretaz eta arduraz jokatu du jarraibideak eman zaizkionean.
d) Komunikazio eraginkor eta begirunezkoa izan du lantaldeko gainerako kideekin.
e) Lankidetza eta koordinazio jarrera erakutsi du lantaldeko gainerako kideekin.
f) Ikasteko eta eguneratzeko jarrera erakutsi du, oharrak egin zaizkionean bere eginkizunak
betetzeko erari buruz.
4.- Espazioak eta ekipamenduak
4.1 Espazioak:
AZALERA (m2)
40
120
60

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA
Balio anitzeko gela
Okintzako eta gozogintzako lantegia
Sukaldaritza-tailerra

4.2 Ekipamenduak:

Balio anitzeko gela

Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta Internet.
Ikus-entzunezko bitartekoak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak
Mahaiak eta aulkiak.
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Okintzako eta gozogintzako lantegia

Urez eta energia elektrikoz hornitzeko zerbitzu
osagarriak.
Zoruak, paretak, sabaiak, leihoen babesa eta
hustubideak, indarreko araudi tekniko-sanitarioaren
arabera.
Hozte-ganberak, izozte-ganberak eta hartzitzeganberak.
Hozte- eta argiztatze-sistemaz hornitutako
erakusleihoak.
Altzairu herdoilgaitzezko lan-mahaiak.
Lanabesak gordetzeko altzairu herdoilgaitzezko
altzariak.
Irabiagailuak, oragailuak, zatigailuak, laminagailuak,
betegailuak edo injektoreak.
Frijigailuak, labeak, maria bainuak eta ontzi
elektrikoak.
Gutxienez bi bero-iturri dituen sukaldea.
Estalki-moldatzailea.
Izozkiak egiteko edo mantekatzeko makina.
Doitasun-balantzak eta baskulak.
Orga erretilu-etxeak eta dagokien laberako erretilusorta.
Termometroak, kronometroak, xarabe-pisagailuak
edo errefraktometroak, eskuilak, pintzelak, hortzak
eta lanbidearen berezko bestelako lanabesak.
Edukitzeko lanabesak: kaikuak, kubetak, erretiluak,
moldeak.
Neurtzeko lanabesak. Pitxer graduatuak.
Nahasteko lanabesak. Mihiak, espatulak...
Hedatzeko eta ebakitzeko lanabesak. Hainbat
tamainatako espatulak eta labanak
Gogorretan jartzeko tresnak. Pastelgintzako mahukamuturren sortak eta berriz erabiltzeko mahukak eta
erabili eta botatzekoak.
Uztaiak, arrautzak haritzeko iragazkia, iragazki
txinatarrak, iragazkiak, baheak, azukrea erretzeko
plantxak (berontzia), armiarmak, ontziak, marmola,
bonboi-moldeak, bainu-sardexkak.
Harraskak eta konketak.
Egosteko ontziteria.
Ogi-barrak egiteko makina (70 cm gehienez)...
Ehogailua-birringailua-fingailua eta jasotzeko tiradera.
Mikrouhin-labe profesionala (44 l).
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Sukaldaritza-tailerra

Ekonomatua-ardandegia.
Materiala gordetzeko biltegia.
Sukalondoa.
Hozteko zaborgela.
Ikasleen eta irakasleen aldagelak, armairu eta guzti.
Komun-ontziak.

5.- Irakasleak.
5.1.- Sektore publikoan, lanbide-profilari lotutako lanbide-moduluak eman ahal izateko, hauek
izango dira irakasleen espezialitateak:
LANBIDE-MODULUA
3007 Okintzako oinarrizko
prozesuak
3017 Pastelgintzako oinarrizko
prozesuak
3026 Okintzako eta
pastelgintzako banaketa
3133 Elikagaien industriako
eragiketa osagarriak
E634. Pastelgintzako ore eta
produktuen elaborazioa
E636. Txokolate, gaileta, pasta
eta izozkien elaborazioa

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEA / BESTE
BATZUK
Sukaldaritza eta
pastelgintza
Prozesu-eragiketak
Elikagaiak elaboratzeko
eragiketak eta ekipoak

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEAREN
KIDEGOA

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Besterik: Irakasle
espezialista, kasuan
kasu
Merkataritza-prozesuak

3005 Bezeroentzako arreta

Sukaldaritza eta
pastelgintza
Prozesu-eragiketak
Elikagaiak elaboratzeko
eragiketak eta ekipoak

E800. Laneko prestakuntza
eta orientabidea

Laneko prestakuntza eta
orientabidea
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Sukaldaritza eta
pastelgintza
Prozesu-eragiketak
Elikagaiak elaboratzeko
eragiketak eta ekipoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Besterik: Irakasle
espezialista, kasuan
kasu
Sukaldaritza eta
pastelgintza
3153 Lantokiko prestakuntza

Prozesu-eragiketak
Elikagaiak elaboratzeko
eragiketak eta ekipoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

5.2 Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek behar ditu lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK
3007 Okintzako oinarrizko prozesuak
3017 Pastelgintzako oinarrizko prozesuak
3026 Okintzako eta pastelgintzako banaketa
3005 Bezeroentzako arreta
3133 Elikagaien industriako eragiketa osagarriak
E634. Pastelgintzako ore eta produktuen elaborazioa
E636. Txokolate, gaileta, pasta eta izozkien elaborazioa
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3153 Lantokiko prestakuntza

TITULAZI
OAK

Lizentziaduna, ingeniaria,
arkitektoa, edo dagokion
mailako titulua edo beste
zenbait titulu baliokide.

5.3 Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek beharko dira lanbide-moduluak emateko:

LANBIDE-MODULUAK
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3007 Okintzako oinarrizko prozesuak
3017 Pastelgintzako oinarrizko prozesuak
3026 Okintzako eta pastelgintzako banaketa
3005 Bezeroentzako arreta
3133 Elikagaien industriako eragiketa osagarriak
E634. Pastelgintzako ore eta produktuen
elaborazioa
E636. Txokolate, gaileta, pasta eta izozkien
elaborazioa
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3153 Lantokiko prestakuntza

Diplomaduna, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa edo dagokion
mailako titulua, edo beste zenbait
titulu baliokide
Sukalde Zuzendaritzako goimailako teknikaria
Jatetxe-arloko Zerbitzu
Zuzendaritzako goi-mailako
teknikaria edota bestelako titulu
baliokideak.

6.- Lanbide-moduluen egokitasuna konpetentzia-atalekin, haiek egiaztatu edo baliozkotzeko.
KONPETENTZIA-ATAL
EGIAZTAGARRIAK

LANBIDE-MODULUAK
3017 Pastelgintzako prozesuak.

UC1333_1: Pastelgintzako barnehornikuntzako eta aurreelaborazioen eta
elaborazioen kontserbazioko oinarrizko
eragiketak egitea.
UC1334_1: Pastelgintzako elaborazio
errazak aurreelaboratzea, elaboratzea
eta aurkeztea, eta elaborazio
konplexuetan parte hartzea.

3005 Bezeroentzako arreta.

UC1329_1: Bezeroari arreta eta
informazio operatibo, egituratu eta
protokolarizatua ematea.

3133 Elikagaien industriako eragiketa osagarriak.

UC0543_1: Lehengaiak jasotzeko eta
prestatzeko laguntza-zereginak egitea.
UC0545_1: Elikagaiak ontziratzeko,
egokitzeko eta paketatzeko
ekipamenduak eta instalazioak
maneiatzea mendeko laneko argibide
normalizatuei jarraikiz.

7.- Norgehiagoka egonez gero, titulu honek onarpenerako lehentasun-irizpideak aplikatzeko
baimena ematen die erdi-mailako heziketa-ziklo hauetarako
Titulu honek lehentasuna izango du lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan onartzeko:
Ostalaritza eta Turismoa.
Elikagaien Industriak.
Merkataritza eta Marketina.
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XIX. ERANSKINA, UZTAILAREN 7ko 104/2016 DEKRETUARENA
ETXEBIZITZEN MANTENTZE LANETAKO OINARRIZKO LANBIDE-TITULUA
1.- Tituluaren identifikazioa
Etxebizitzen Mantentze Lanetako Oinarrizko Lanbide Titulua elementu hauek identifikatzen dute:
● Izena: Etxebizitzen mantentze-lanak.
● Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
● Iraupena: 2.000 ordu
● Lanbide-arloa: Instalatze- eta Mantentze-lanak
● Europako baliokidea: INSN-3.5.3. (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua).
2.- Lanbide-profila
2.1 Tituluaren konpetentzia orokorra
Titulu honen konpetentzia orokorra da iturgintza-, berokuntza- eta girotze-elementuen
muntaketako eta mantentze-lanetako oinarrizko eragiketak egitea, instalazio elektroteknikoetan eta
estaldura jarraituetan konponketa txikiak eta elementu sinpleen ordezkapenak egitea, alikatatzea eta
pintatzea baita etxeetako altzari prefabrikatuak eta altzari-osagarriak muntatzea eta jartzea ere,
adierazitako kalitatearekin lan eginez, lan-arriskuen prebentzioari eta ingurumenaren babesari
buruzko arauak aplikatuz, eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz eta, hala balegokio, beren hizkuntza
koofizialean komunikatuz, baita atzerriko hizkuntza batean ere.
2.2 Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta
konpetentzia-atalen zerrenda:
- Osatutako lanbide-kualifikazioa:
Iturgintzako eta etxeko berotze-eta girotze-instalazioetako lanak. IMA367_1. (182/2008 Errege
Dekretua, otsailaren 8koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC1154_1: Hodiak instalatzea, ura eramateko hodiak eta hustubideak prestatuz, ebakiz eta lotuz.
UC1155_1: Etxean erabiltzeko aparatu sanitario, erradiadore eta girotze-aparatuen oinarrizko
instalazio- eta mantentze-lanak egitea.
2.3 Lanbide-ingurunea
2.3.1 Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:
Pintorearen laguntzailea.
Instalazio elektroteknikoen mantentze-lanetako laguntzailea.
Iturginaren laguntzailea.
Berokuntza-ekipoen muntatzailearen laguntzailea.
Berokuntza-tresnerien mantentzailearen laguntzailea.
Girotze-tresnerien muntatzailearen laguntzailea.
Girotze-tresnerien mantentzailearen laguntzailea.
Ura hornitzeko eta banatzeko sareen instalatzailea.
Zurezko edo antzeko altzari prefabrikatuen muntatzailea.
3.- Heziketa-zikloaren irakasgaiak
3.1 Tituluaren helburu orokorrak
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a) Muntaketarako eta mantentzerako erremintak, makinak eta baliabideak identifikatzea eta haien
ezaugarriak eta aplikazioak deskribatzea, esku-hartzean behar diren erremintak, makinak eta
baliabideak hautatzeko.
b) Instalazioetan zangak eta erretenak egiteko hainbat teknika erabiltzea, erreminta egokienak
erabilita eta kalitate- eta segurtasun-baldintzetan.
c) Instalazio elektrotekniko eta iturgintza-instalazio txikien krokis eta planoak erabilita, zuinketako
eta trazadurako teknikak aplikatzea erretenak eta zangak irekitzeko.
d) Fluidoen hoditeria eraikitzea soldadurako eta lotzeko oinarrizko teknikak aplikatuta eta
prozesuaren fase nagusiak identifikatzea, baita kobrezko, PVCko eta material berrietako hodiak
lotzeko erabilitako elementuen oinarrizko ezaugarriak ere.
e) Arauzko estankotasun-probak egitea, etxeetako uraren banatze-, ebakuazio- eta saneamendusareen espezifikazioak egin beharreko egiaztapenekin lotuz.
f) Ureztatze automatikoko oinarrizko instalazioetan esku hartzen duten elementuak eta haien
ezaugarriak identifikatzea eta horrelako instalazioak muntatzeko egitura sinple batean esku hartzen
duten elementuak zerrendatzea.
g) Ureztatze automatikoko oinarrizko instalazioen muntaketa-eragiketak eta proba funtzionala
egitea.
h) Ura banatzeko eta husteko eta saneamenduko etxeko sareetako elementuak haiek
instalatzeko, eusteko eta erregulatzeko sistemekin lotzea eta ekipo sanitarioetako txorrotak, ebaketabalbulak eta hustuketa-hoditeria akoplatzea.
i) Etxeko uraren banatze-, ebakuazio- eta saneamendu-sareak muntatzeko eragiketak egitea,
baita ohiko instalazio txikien aurrekontuak ere.
j) Etxeko aire girotuko ekipoak, girotze-ekipoak eta erabiltzaile-mailako mantentze-ekipoak
muntatzeko eragiketak egitea, erabilera-eskuliburuak interpretatuz.
k) Aireztatze-sare konbentzionalen instalazioko hodiak mihiztatzeko eta eraikitzeko eragiketak
egitea mekanizatzeko eta lotzeko oinarrizko teknikak aplikatuta.
l) Etxeko instalazio elektroteknikoetako eta domotikoetako elementu sinpleak instalatzea eta
desinstalatzea eta elementu bakoitzaren funtzioa eta egin beharreko probak deskribatzea.
m) Gainazalen estaldura jarraituko eragiketak eta pintatzeko eragiketak egitea eta elementu
zeramikoak jartzea (zoladura eta azuleju-estaldura), teknika egokiena aplikatuz eta esku-hartze
bakoitzeko beharrezkoak diren itsasgarriak, pastak eta morteroak erabiliz.
n) Altzari txiki eta sinpleen elementuen juntura finko eta desmuntagarriko eragiketak egitea,
burdineria eta sarraila sinpleak muntatzea eta desmuntatzea eta etxeko osagarri ohikoenak
identifikatzea eta muntatzea dagokion teknika aplikatuta.
ñ) Etxean erabiltzen diren material metalikoen eta ez-metalikoen elementu sinpleak
mekanizatzea, elementu eta material bakoitzaren arabera behar den teknika erabilita.
o) Instalatutako edo ordeztutako elementuen konexioak eta muntaketa egiaztatzeko eragiketak
egitea, behar diren neurketa-ekipoak erabilita eta dagozkion proba funtzionalak eginda.
p) Ingurune naturalean izaten diren gertakariak ulertzea ezagutza zientifikoa jakintza integratu
baten moduan erabiliz; halaber, ezagutzaren eta esperientziaren eremuetan oinarrizko arazoak
identifikatu eta konpontzeko metodoak ezagutu eta aplikatzea.
q) Trebetasunak garatzea arazoak formulatu, planteatu, interpretatu eta konpontzeko; kalkulu
matematikoaren arrazonamendua aplikatzea gizartean eta lan-ingurunean moldatzeko, eta bere
baliabide ekonomikoak kudeatzea.
r) Giza gorputzaren funtzionamenduaren oinarrizko alderdiak identifikatu eta ulertzea, eta haiek
norberaren eta taldearen osasunarekin lotzea; gainera, higienea eta osasuna baloratzea bizitzan
ohitura osasungarriak garatu eta finkatzeko, zein ingurunetan dauden kontuan hartuta.
s) Natura-ondarearen zaintzarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak
garatzea, eta izaki bizidunen eta natura-ingurunearen arteko elkarreragina ulertzea, horrela gizakien
ekintzak ingurumenaren orekan dituen ondorioak baloratu ahal izateko.
t) Informazio-iturrien oinarrizko trebetasunak garatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak ikuspegi kritikoz erabiltzea, ingurune pertsonal, sozial edo profesionalean informazioa
lortu eta jakinarazteko.
u) Kultura- eta arte-ekoizpenen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea, haien elementuak aztertzeko

2016/3546 (1178/1057)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

oinarrizko teknikak aplikatuz, errespetuz eta sentikortasunez jokatzeko kultura-aniztasunaren, ondare
historiko-artistikoaren eta kultura- zein arte-adierazpenen aurrean.
v) Hizkuntza-trebetasun eta -abileziak garatu eta finkatzea eta eskatzen den zehaztasun-,
argitasun- eta arintasun-maila lortzea, gaztelaniari eta, hala badagokio, hizkuntza koofizialari buruzko
ezagutzak erabiliz gizarte-ingurunean, eguneroko bizitzan eta lan-jardueran komunikatzeko.
w) Atzerriko hizkuntzan oinarrizko hizkuntza-trebetasunak garatzea, ahoz eta idatziz komunikatu
ahal izateko eguneroko bizitzan eta lan-jardueran ohikoak eta aurreikustekoak diren egoeretan.
x) Gaur egungo gertakarien arrazoiak eta ezaugarriak ezagutzea, baita bilakaera historikoari eta
banaketa geografikoari dagozkionak ere, gaur egungo gizarteen ezaugarriak azaltzeko.
y) Printzipio demokratikoetan oinarritutako balioak eta jokaerak garatzea, eta ohiko harreman
sozialetan eta gatazken konponbide baketsuan aplikatzea.
z) Prestakuntzarako dauden baliabideak eta eskaintzak alderatu eta hautatzea bizialdi osoko
ikaskuntzarako, horrela lan-egoera berriei eta egoera pertsonal berriei egokitzeko.
aa) Ekimena, sormena eta joera ekintzailea garatzea, baita norberarengan konfiantza izatea,
parte-hartzea eta ikuspegi kritikoa ere, egoerak eta gorabeherak konpondu ahal izateko bai lanjardueran bai eremu pertsonalean.
ab) Lanak taldean egitea, nork bere betebeharrak hartuz, besteak errespetatuz eta beraiekin
elkarlanean arituz, baita besteekiko tolerantziaz eta errespetuz ere, zereginak eraginkortasunez
egiteko eta garapen pertsonalerako lagungarri izateko.
ac) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informatzeko, komunikatzeko,
ikasteko eta laneko zereginak errazteko.
ad) Laneko eta ingurumeneko arriskuak lan-jarduerarekin erlazionatzea, norbera babesteko behar
diren prebentzio-neurriak erabiltzeko xedez, eta beste pertsonei eta ingurumenari kalterik ez egiteko.
ae) Bere lanbide-jarduerako teknikak garatzea lanaren eraginkortasuna eta kalitatea ziurtatuz,
eta, bidezkoa bada, laneko jardueretan hobekuntzak proposatzea.
af) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan harturik, gizarteko
agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa
parte hartzeko.
3.2 Lanbide-moduluak.
a) Iturgintza-beroa aukera:
KODEA
3024
3023
3025
3090
3088
E660
E661
3009
3019
3011
3012
E800
3096

LANBIDE-MODULUA
Oinarrizko iturgintza eta berokuntza
Ebakuazio-sareak
Girotze-ekipoak muntatzea
Etxebizitzako kontserbazio-eragiketak eta osagarrien
muntaketa
Etxebizitzetako instalazio elektroteknikoen oinarrizko
mantentze-lanak
Etxeko gaseko eragiketa osagarriak
Berokuntza zentralizatua
Zientzia aplikatuak I
Zientzia aplikatuak II
Komunikazioa eta gizartea I
Komunikazioa eta gizartea II
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lantokiko prestakuntza
Tutoretza eta orientabidea I
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198
132
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1
1
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Tutoretza eta orientabidea II
GUZTIRA

25
2.000

2

ORDUESLEIPENA
198
132
99

KURTS
OA
1
1
1

198

1

168

2

192
165
144
165
168
53
260
33
25
2.000

2
1
2
1
2
2
2
1
2

b) Hozte-sistema aukera:
KODEA
3024
3023
3025
3090
3088
E662
3009
3019
3011
3012
E800
3096

LANBIDE-MODULUA
Oinarrizko iturgintza eta berokuntza
Ebakuazio-sareak
Girotze-ekipoak muntatzea
Etxebizitzako kontserbazio-eragiketak eta osagarrien
muntaketa
Etxebizitzetako instalazio elektroteknikoen oinarrizko
mantentze-lanak
Hozteko instalazioak
Zientzia aplikatuak I
Zientzia aplikatuak II
Komunikazioa eta gizartea I
Komunikazioa eta gizartea II
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lantokiko prestakuntza
Tutoretza eta orientabidea I
Tutoretza eta orientabidea II

GUZTIRA
3.3 Lanbide-trebakuntzekiko lotura.

Titulu honetan ezarritako prestakuntzak iturgintzako kualifikazio indibidualeko txartelean eskatzen
den ezagutza-maila bermatzen du. Txartel hori 2016ko apirilaren 10eko Aginduaren II.1 eranskinean
jasota da (2016ko apirilaren 10eko Agindua, Industria, Merkataritza eta Turismoko sailburuarena,
industria-segurtasunaren arloan Kualifikazio Indibidualeko Txartelak eta Enpresa Baimenduak
arautzen dituen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretua garatzen duena).
3.4 Moduluen garapena:
Lanbide-modulua: Oinarrizko iturgintza eta berokuntza
Kodea: 3024
Kurtsoa: 1
Iraupena: 198 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Oinarrizko aurrekontuak egiten ditu, materialen eta baliabideen kostua identifikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazioko elementuak dokumentazio grafikoarekin lotu ditu.
b) Instalazioak egikaritzeko behar den denbora aurreikusi du.
c) Instalazioak egiteko behar diren lan-ekipoak zehaztu ditu.
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d) Hainbat hornitzaileren ekipoak eta elementuak erosi ditu katalogo fisiko eta birtualei jarraikiz.
e) Hodietan erabili beharreko materiala eta instalatzeko metodorik egokiena identifikatu ditu.
f) Instalatu beharreko materialen zenbatekoa baloratu du.
g) Instalazioak desmuntatzearen kostua baloratu du.
h) Aurrekontua baliabide informatikoak erabilita egin du.
2.- Lan-eremua egokitzeko eragiketak egiten ditu eta erabili beharreko erremintak, baliabide
osagarriak eta materialak hautatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipo edo hodi bakoitza zer leku zehatzean instalatu behar den adierazi du.
b) Hoditeriaren trazadura paramentuetan markatu du.
c) Lan-eremuetan oinarrizko igeltserotzako eragiketak egin ditu.
d) Hodien euskarrien finkatze-elementuetarako behar diren zuloak egin ditu.
e) Hodiak sartzeko erretenak egin ditu.
f) Gainazalak egokitu ditu.
g) Lanak txukuntasunez eta garbi egin ditu.
h) Material-hondarrak bildu ditu ondoren erabiltzeko.
i) Norbera babesteko elementuak erabili ditu.
3.- Ur-hornidurako sareak muntatzeko eragiketa sinpleak egiten ditu, dagokion teknika aplikatuta
eta instalazioko osagai bakoitza betetzen duen funtzioarekin lotuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ur-hornidurako hodien ibilbidea identifikatu du.
b) Hodiak lotzeko sistema hautatu du (enbutitzea, soldatzea, itsastea, besteak beste).
c) Hodien babes mekanikoko sistema hautatu du (hodi korrugatua, besteak beste).
d) Hodiak estaltzeko pasta egiteko behar diren material eta elementuak bildu ditu.
e) Hodiak eusteko elementuak muntatu ditu.
f) Hodiak eusteko elementuetan muntatu ditu edo egindako erretenetan sartu ditu.
g) Hodiak material bakoitzari dagokion sistemaren bidez lotu ditu.
h) Hodiak sartzeko lana amaitzeko beharrezkoak diren igeltserotza-eragiketak egin ditu.
i) Barruko instalazioei eta etxeko ur beroaren instalazioei buruzko indarreko araudiak ezartzen
dituen probak egin ditu.
j) Lan-eremua garbi eta txukun mantendu du.
k) Lanei egokitutako norbera babesteko elementuak erabili ditu.
4.– Ureztatze automatikoko instalazioak muntatzeko eragiketak egiten ditu eta oinarrizko
muntaketa-teknikak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazio txikiak konfiguratu ditu ureztatze-eremua kontuan hartuta.
b) Ureztatze-instalazioari ekiteko behar diren elementuak hautatu ditu.
c) Materialak, erremintak eta ekipoak bildu ditu.
d) Instalazioa egin beharreko partzelan zangak egin ditu.
e) Hodiak muntaketa-jarraibideen arabera jarri eta konektatu ditu.
f) Zangak estali ditu eta lurra berdinduta utzi du.
g) Instalazioaren estankotasun- eta helmen-probak egin ditu.
h) Soberan dauden materialak bildu ditu ondoren aprobetxatzeko edo birziklatzeko.
i) Instalazioak egiteko eskatzen diren segurtasun-neurriak erabili ditu.
5.- Berotze-instalazioak muntatzeko eragiketak egiten ditu, elementuak eta elementu bakoitzak
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instalazioan betetzen duen zeregina identifikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Dokumentazio tekniko esanguratsua bildu du.
b) Instalazioan eta instalazio-sisteman (hodi bakarrekoa, bi hodikoa, zoru bero-emailea, besteak
beste) inplikatutako elementuen dokumentazio grafikoa (planoak eta eskemak) interpretatu du.
c) Beharrezko erremintak eta ekipoak bildu ditu.
d) Instalatu beharreko elementu bakoitzak instalazio orokorrean duen funtzioa deskribatu du.
e) Instalatu beharreko ekipoak eta hodiak eusteko elementuak paramentuetan finkatu dira.
f) Igortze-sistemaren (erradiadoreak, aerotermoak edo zoru bero-emailea) hodiak lotu eta jarri
ditu.
g) Elementu terminalak beroa ekoizteko ekipora konektatu ditu.
h) Presio-frogak indarrean dagoen araudiaren arabera egin ditu.
i) Soberan dauden materialak bildu ditu ondoren aprobetxatzeko edo birziklatzeko.
j) Instalazioak egiteko eskatzen diren segurtasun-neurriak erabili ditu.
6.- Aparatu sanitarioak muntatzeko eragiketak egiten ditu, oinarrizko dokumentazioko eragiketasekuentzia identifikatuta eta behar den teknika aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Dokumentazio teknikoa instalatu beharreko elementuekin lotu du.
b) Aparatu sanitarioen ezaugarri nagusiak deskribatu ditu (emaria, konexioen diametroa, besteak
beste).
c) Aparatuak muntatzeko behar diren material eta erremintak bildu ditu.
d) Aparatuak instalazioan kokatuko diren lekuan aurkeztu ditu.
e) Aparatuen euskarriak eta finkatzeak muntatu ditu.
f) Aparatu sanitarioak muntatu ditu eta dagozkien hodietara (ura hornitzeko eta husteko hodiak)
konektatu ditu.
g) Aparatu sanitario bakoitzeko txorrotak muntatu eta erregulatu ditu.
h) Estankotasun-probak egin ditu instalazioan.
i) Kargen garraioan eta manipulazioan segurtasun-irizpideak aplikatu ditu.
j) Ekipoen muntaketan lankideekin elkarlanean aritu da.
7.- Ur-horniketako eta berokuntzako sareen instalazioen mantentze-lanak egin ditu, egin
beharreko eragiketak identifikatuz eta disfuntzioak balizko konponketekin lotuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazio bakoitzerako araudi espezifikoa aplikatu du.
b) Beharrezko materiala eta ekipoak prestatu ditu.
c) Arriskuak prebenitzeko beharrezko ekipoak prestatu ditu.
d) Instalazioak hustu ditu.
e) Instalazioak garbitu ditu hustu ondoren.
f) Instalazioak bete ditu.
g) Instalazioen mantentze-lanak egin ditu irizpide higieniko-sanitarioei jarraikiz.
h) Funtzionamendu-probak egin ditu.
i) Ura aurrezteko eta energia-eraginkortasuneko teknikak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Aurrekontuak egitea
Barne-instalazioak. Instalazioaren zatiak.
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Egin beharreko lana deskribatzea.
Sinbologia eta instalazio-diseinua.
Pitagorasen teorema
Barneko ur-instalazioen dimentsionaketa. Diametroak.
Kostuak banakatzea, zuzenekoak eta zeharkakoak.
Erabili beharreko materialak eta ekipoak identifikatzea.
Jasotzaile multzoak.
Probak eta neurketak.
Materialen kostua zenbatestea. Katalogoak.
Lan-denborak balioestea.
IKTak aplikatzea.
Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzio-espezifikazioak aplikatzeko eskakizunak.
Iturgintzako eta berokuntzako oinarrizko instalazioei buruzko erregelamendua.
2.- Lan-eremua egokitzea
Unitate-sistemak. Magnitudeak neurtzea. Luzerak, azalerak eta bolumenak. Unitate-sistemen
arteko baliokidetasunak (zentimetroa-hazbetea).
Neurketa-ekipoak maneiatzea. Flexometroa eta kalibrea, besteak beste.
Planoak interpretatzea.
Erreminta eramangarriak erabiltzea: eskuzko zulagailua eta zerra zirkularra, besteak beste.
Igeltserotzako laguntzak.
Erretenak eta zuloak markatzeko teknikak.
Erreminta txikiak (eskuzkoak eta elektrikoak) erabiltzea.
Hondakinak sailkatzeko teknikak.
Hondakinak husteko teknikak.
Elementuak markatzea.
Baliabide lagungarriak jartzea (eskailerak, aldamioak eta bestelakoak).
Elementuak desmuntatu eta muntatzeko ordena.
Segurtasun-baldintzak.
Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentziorako aplikatzeko espezifikazioak.
3.- Ur-horniketako sareak muntatzea
Instalazio-sistemak.
Adarkatua edo kolektore bidezkoa.
Hodi-sareak egikaritzea (hodiak, balbulak eta osagarriak).
Loturak eta junturak.
Babesak. Korrosioaren aurka. Kondentsazioen aurka. Termikoak. Esfortzu mekanikoen aurka.
Zaraten aurka.
Hodien materialen ezaugarriak.
Dimentsio normalizatuak.
Horniketa-sistemen konfigurazioa. Aldiberekotasun-koefizienteak. Emariak. Sailkapena.
Ur hotzaren sarea.
Ur bero sanitarioa instalatzea
Ur hotzaren sarea osatzen duten elementuak. Harguneak, ebaketa-giltzak, iragazkiak,
banagailuak, gorako hodiak, kontagailuak, presio-taldeak, presio-murriztaileak.
Ura tratatzeko sistemak.
Ur bero sanitarioaren instalazioak.
Itzuleren aurkako babesa.
Horniketa-instalazioetara aplikatutako ur-aurrezpeneko teknikak.
Plastikozko, greseko eta burdinurtu eta greseko hodiak, muntatzeko eta lotzeko teknikak
(itsastea, enbutitzea, soldatzea, besteak beste).
Lan-arriskuen prebentziorako aplikatzeko neurriak.
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Indarreko araudia.
4.- Ureztatze automatikoko instalazioak egitea
Ureztatze automatikoko instalazioak. Ihinztagailuak. Tantaz tantakoa.
Ihinztagailu motak. Estaldura.
Ureztatze automatikoko instalazioak konfiguratzea. Ihinztagailuen arteko distantzia.
Ureztatze-instalazio bat osatzen duten elementuak. Hodiak, konexioak, balbulak, ihinztagailuak,
besteak beste.
Hodien materialen ezaugarriak.
Dimentsio normalizatuak.
Plastikozko hodiak muntatzeko eta lotzeko teknikak (itsastea, enbutitzea, soldatzea, besteak
beste).
Aplika daitezkeen ingurumen-espezifikazioak.
Ureztatze-instalazioetara aplikatutako ur-aurrezpena.
Indarreko araudia.
5.- Berokuntza instalazioak muntatzea
Instalazio-sistemak. Bi hodikoa, hodi bakarrekoa, zoru bero-emailea
Berokuntza-instalazioetarako hodi-sareak egikaritzea. Loturak eta junturak.
Plastikozko hodiak eta hodi metalikoak muntatzeko eta lotzeko teknikak (enbutitzea, soldatzea,
besteak beste).
Hodien materialen ezaugarriak. Dimentsio normalizatuak.
Berokuntza-instalazioa osatzen duten elementuak. Galdara, igorleak, zirkulagailuak, espantsiohodia, balbulak, besteak beste.
Probak. Estankotasun-proba. Hodiak prestatzea eta garbitzea. Erresistentzia mekanikoko proba.
Jarioak konpontzea. Dilatazio libreko proba, besteak beste.
Berokuntzako ur-zirkuituak doitzea eta orekatzea.
Lan-arriskuen prebentziorako espezifikazioak.
Indarreko araudia.
6.- Aparatu sanitarioak muntatzea
Planoak eta dokumentazio teknikoa interpretatzea.
Erremintak eta ekipoak prestatzea.
Elementu lagungarriak prestatzea.
Lan-prozedura deskribatzea.
Aparatu sanitarioak, tipologia. Horniketa- eta hustuketa-emariak. Konexioak.
Aparatu sanitarioak muntatzeko teknikak. Ainguratzeak. Akaberak.
Txorrotak. Motak. Erregulazioa.
Aplikatu beharreko segurtasun-neurriak.
7.- Ur-horniketako eta berokuntzako sareen mantentze-lanak
Ur-instalazioak.
Zerbitzuko etenetan hartu beharreko neurriak.
Berriz zerbitzuan jartzea.
Ohiko mantentze-eragiketak.
Matxurak eta konponketak.
Berokuntza-instalazioak.
Mantentze-programa.
Ekipoen eta zirkuituaren garbiketa.
Zirkuituetako ur-mailak egiaztatzea.
Estankotasuna egiaztatzea.
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Iragazkiak aztertzea eta garbitzea.
Ponpak eta andelak aztertzea.
Isolamendu termikoaren egoera aztertzea.
Beste mantentze-lan batzuk.
Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentziorako aplikatzeko espezifikazioak.
Indarrean dagoen erregelamendua.
Lanbide-modulua: Ebakuazio-sareak
Kodea: 3023
Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Lan-eremua egokitzeko eragiketak egiten ditu, egin beharreko eragiketak deskribatzen ditu eta
ekipo eta materialak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazioaren oinarrizko planoak eta dokumentazioa ditu.
b) Instalazioetako elementuak identifikatu ditu eta haien ezaugarriak deskribatu ditu.
c) Instalazioa egiteko eragiketak deskribatu ditu, behar diren baliabideak zehaztuta.
d) Lanak egin beharreko eremuen ingurunea garbitu du.
e) Materialak, ekipoak eta erremintak identifikatu eta hautatu ditu eta haien ezaugarriak eta
aplikazioak deskribatu ditu.
f) Eremuko oinarrizko zangak ireki eta trinkotu ditu.
g) Norberaren ardurapeko lan-eremuak txukun, garbi eta segurtasunez eduki ditu.
h) Lan-segurtasuneko eta -osasuneko arauak aplikatu ditu norbera babesteko baliabideak
erabilita.
2.- Ur-hustuketako sare orokorrak muntatzeko eragiketa sinpleak egiten ditu, behar den teknika
aplikatuta eta instalazioko osagai bakoitza betetzen duen funtzioarekin lotuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Elementu bakoitzak instalazioan duen funtzioa deskribatu du.
b) Muntaketa-sistema identifikatu eta deskribatu du (bertikala, horizontala, maldak, konexioak,
besteak beste).
c) Instalazio sinpleen trazadura egin du, trazatutako elementua eta erabilitako planoa lotuz.
d) Hustuketa-sare orokor sinple baten elementuak (itxitura hidraulikoak, zorrotenak, kolektore
esekiak, konexio-elementuak, besteak beste) muntatu ditu behar den teknika aplikatuta.
e) Familia bakarreko etxebizitza sinple baten elementuak (itxitura hidraulikoak, zorrotenak,
kolektore esekiak, konexio-elementuak, hodi septikoa, besteak beste) muntatu ditu behar den teknika
aplikatuta.
f) Instalazioaren elementuak dagokion plano edo dokumentazioaren arabera konektatu ditu.
g) Funtzionamendu-probak egin ditu eta ohiko akatsak deskribatu.
h) Soberan dagoen materiala kendu du eta ondoren aprobetxatzeko edo birziklatzeko sailkatu.
i) Lan-segurtasuneko eta -osasuneko arauak aplikatu ditu norbera babesteko baliabideak
erabilita.
3.- Euri-urak husteko sareak muntatzeko eragiketa sinpleak egiten ditu, behar den teknika
aplikatuta eta instalazioko osagai bakoitza betetzen duen funtzioarekin lotuz.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Elementu bakoitzak instalazioan duen funtzioa deskribatu du.
b) Muntaketa-sistema identifikatu eta deskribatu du (bertikala, horizontala, maldak, konexioak,
besteak beste).
c) Instalazio sinpleen trazadura egin du, trazatutako elementua eta erabilitako planoa lotuz.
d) Euri-urak husteko sare sinple eta tipiko baten hoditeria muntatu du (erretenak, zorrotenak,
kolektore esekiak edo lurperatuak, konexio-elementuak, besteak beste) behar den teknika aplikatuta.
e) Ainguraketa- eta euste-teknikak aplikatu ditu eta haien abantailak eta desabantailak deskribatu.
f) Hustuketa-sareko elementuak (kolektoreak, kutxatilak, putzuak, besteak beste) sare orokorrera
konektatzeko eragiketak egin ditu behar den teknika aplikatuta.
g) Funtzionamendu-probak egin ditu eta ohiko akatsak deskribatu.
h) Soberan dagoen materiala kendu du eta ondoren aprobetxatzeko edo birziklatzeko sailkatu.
i) Lan-segurtasuneko eta -osasuneko arauak aplikatu ditu norbera babesteko baliabideak
erabilita.
4.- Hondakin-urak husteko sareak muntatzeko eragiketa sinpleak egiten ditu, behar den teknika
aplikatuta eta instalazioko osagai bakoitza betetzen duen funtzioarekin lotuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Elementu bakoitzak hondakin-urak husteko instalazioan duen funtzioa deskribatu du.
b) Muntaketa-sistema identifikatu eta deskribatu du (bertikala, horizontala, maldak, konexioak,
besteak beste).
c) Instalazio sinpleen trazadura egin du, trazatutako elementua eta erabilitako planoa lotuz.
d) Hondakin-urak husteko hodiak lotu eta jarri ditu, eta, behar den teknika aplikatuta, ekipo
sanitario bakoitzetik dagokion kolektorera edo zorrotenera lotuta ipini ditu.
e) Bainugela bateko hondakin-urak husteko sareko hodi bakoitza ekipo sanitario bakoitzari edo
elementu terminalari lotu dio, behar den teknika aplikatuta.
f) Hustuketa-hodiak intsonorizatu ditu eta hori egitearen abantailak eta desabantailak deskribatu.
g) Hondakin-urak husteko sarea eraikineko hustuketa-sare orokorreko elementuekin (kolektoreak,
kutxatilak, putzuak, besteak beste), behar den teknika aplikatuta.
h) Funtzionamendu-probak egin ditu eta ohiko akatsak deskribatu.
i) Soberan dagoen materiala kendu du eta ondoren aprobetxatzeko edo birziklatzeko sailkatu.
j) Lan-segurtasuneko eta -osasuneko arauak aplikatu ditu norbera babesteko baliabideak
erabilita.
5.- Urak husteko sareen mantentze-lanak egiten ditu, disfuntzioak haien balizko kausarekin lotuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hustuketa-sare orokorrek, euri-uren sareek eta hondakin-uren sareek izan ditzaketen balizko
disfuntzioak deskribatu ditu.
b) Sareen disfuntzioak mantentze-eragiketekin lotu ditu.
c) Mantentze-eragiketetarako behar diren ekipoak, erremintak eta lanabesak hautatu ditu.
d) Sare sinpleen instalazioak konpontzeko eta mantentzeko eragiketak egin ditu behar den
teknika erabilita.
e) Funtzionamendu-probak egin ditu eta mantentzearen abantailak deskribatu.
f) Soberan dagoen materiala kendu du eta ondoren aprobetxatzeko edo birziklatzeko sailkatu.
g) Lan-segurtasuneko eta -osasuneko arauak aplikatu ditu norbera babesteko baliabideak
erabilita.
B) Edukiak:
1.- Lan-eremua egokitzea eta materialak biltzea
Unitate-sistemak. Magnitudeak neurtzea. Luzerak, azalerak eta bolumenak. Unitate-sistemen
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arteko baliokidetasunak (zentimetroa-hazbetea).
Neurketa-ekipoak maneiatzea. Flexometroa eta kalibrea, besteak beste.
Osagaien identifikazioa. Iturgintzako instalazioak planoetan neurtzea.
Erreminta eramangarriak erabiltzea: eskuzko zulagailua, disko-makina, zerra zirkularra, makina
trinkotzailea eta mailu pneumatikoa, besteak beste.
Igeltserotzako laguntzak: kutxak eta erretenak markatzea.
Erreminta txikiak (eskuzkoak eta elektrikoak) erabiltzea.
Hondakinak sailkatzeko teknikak.
Hondakinak husteko teknikak.
Elementuak markatzea.
Baliabide lagungarriak jartzea (eskailerak, aldamioak, besteak beste).
Elementuak desmuntatu eta muntatzeko ordena.
Segurtasun-baldintzak.
Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentziorako aplikatzeko espezifikazioak.
2.- Urak husteko sare orokorrak muntatzea
Urak husteko instalazioen tipologia.
Hodien materialen ezaugarriak. Materialak eta ezaugarriak. Dimentsio normalizatuak.
Ebakuazio-sistemen ezaugarriak.
Instalazioen osagaiak. Itxitura hidraulikoak. Zorrotenak eta erretenak. Konektoreak.
Osagai bereziak. Ponpaketa- eta jasotze-sistema. Segurtasuneko atzeraezeko balbulak.
Tipologia.
Plastikozko, greseko eta burdinurtu eta greseko hodiak, muntatzeko eta lotzeko teknikak
(itsastea, enbutitzea, soldatzea, besteak beste).
Muntaketako lan-arriskuen prebentzioko espezifikazioak. Ur-tratamenduari buruzko legedia.
Indarreko araudia.
3.- Euri-urak husteko sareak muntatzea
Euri-urak husteko instalazioen tipologia.
Hodien materialen ezaugarriak. Materialak eta ezaugarriak. Dimentsio normalizatuak.
Ebakuazio-sistemen ezaugarriak. Hustubide kopurua. Maldak. Deskarga-unitateen kontzeptua.
Instalazioen osagaiak. Zorrotenak eta erretenak. Konektoreak. Tipologia.
Erretenak eta hodiak muntatzeko eta lotzeko teknikak. Euri-uren hustuketan aplikatzea.
Eusteko sistemak.
Estankotasun-probak. Proba urarekin. Proba airearekin. Proba kearekin.
Euri-urak berreskuratzeko instalazioak.
Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentziorako aplikatzeko espezifikazioak.
Indarreko araudia.
4.- Hondakin-urak husteko sareak muntatzea
Hondakin-urak husteko instalazioen tipologia.
Hodien materialen ezaugarriak. Materialak eta ezaugarriak. Dimentsio normalizatuak.
Ebakuazio-sistemen ezaugarriak. Hustubide kopurua. Maldak. Deskarga-unitateen kontzeptua.
Instalazioen osagaiak. Zorrotenak eta erretenak. Konektoreak. Tipologia.
Lotzeko eta muntatzeko teknikak. Hondakin-uren hustuketan aplikatzea.
Estankotasun-probak. Proba urarekin. Proba airearekin. Proba kearekin.
Indarrean dauden uren tratamenduari buruzko legedia eta araudia.
5.- Hustuketa-sareen mantentze-lanak
Sarearen mantentze-lanen plana.
Mantentze-plana interpretatzea.
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Erremintak eta baliabideak identifikatzea.
Baliabideak prestatzea.
Estankotasuna aldizka egiaztatzea.
Sifoiak eta balbulak aztertzea.
Emariak murriztea.
Buxadurak konpontzea.
Produktuak.
Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentziorako aplikatzeko espezifikazioak.
Ur-tratamenduari buruzko legedia.
Lanbide-modulua: Girotze-ekipoak muntatzea
Kodea: 3025
Kurtsoa: 1
Iraupena: 99 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Lan-eremuak prestatzen ditu eta egin beharreko eragiketak, ekipoak eta materialak
identifikatzen ditu
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalatu beharreko elementuen ezaugarriak identifikatu eta deskribatu ditu.
b) Ekipo bakoitza muntatzeko lekua identifikatu du.
c) Hodi-sare baten trazadura eta tarte bakoitzaren dimentsioak identifikatu ditu.
d) Instalazioak egiteko behar diren materialak eta ekipoak prestatu ditu.
e) Ekipoak edo hodiak eusteko elementuak ainguratzeko behar ziren zuloak egin ditu.
f) Muntaketak dakartzan arriskuei aurre egiteko behar diren babes-ekipoak muntatu ditu
(aldamioak, segurtasun-soka, besteak beste).
g) Lan-eremua garbi eta txukun mantendu du.
h) Lanak prebentzioz eta segurtasunez egiteko behar diren babes-ekipoak erabili ditu.
2.- Etxeko girotze-ekipoak muntatzeko eragiketak dagokion teknika aplikatuta egiten ditu eta
instalazioaren funtzionamendua eta egin beharreko eragiketen sekuentzia deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazio motak identifikatu eta sailkatu ditu.
b) Elementu bakoitzak instalazio orokorrean duen funtzioa identifikatu du.
c) Ekipo eta hodi bakoitza muntatzeko sistema hautatu du.
d) Instalazioak muntatzeko behar diren materialak eta ekipoak prestatu ditu.
e) Etxeko girotze-ekipoen barneko eta kanpoko unitateak muntatu ditu.
f) Hozgarri-hoditeria muntatu du eta ekipoak konektatu ditu.
g) Kondentsatuak husteko gailuak muntatu ditu.
h) Etxeko girotze-ekipoen hustubideak hustuketa-sarera konektatu ditu.
i) Instalazioen muntaketan eta abiaraztean lankideekin elkarlanean aritu da.
j) Lan-eremua txukundu du.
k) Soberako materialak sailkatu ditu, berriz erabiltzeko edo birziklatzeko.
3.- Aireztapen-ekipoak eta aire-eroanbideak muntatzeko eragiketak behar den teknika aplikatuta
egiten ditu eta instalazioaren funtzionamendua eta egin beharreko eragiketen sekuentzia deskribatzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Instalazio motak identifikatu eta sailkatu ditu.
b) Instalatu beharreko hodien elementuak, dimentsioak eta ezaugarriak identifikatu ditu.
c) Instalazioaren trazadura karga-galerekin lotu du.
d) Aireztapen-ekipoen ezaugarri nagusiak antzeman ditu.
e) Aire-banaketako sarearen hodi sinpleak jarri ditu.
f) Hodiak eta elementuak muntatzeko eragiketak egin ditu.
g) Aireztapen-instalazioaren funtzionamendu-probak egin ditu.
h) Instalazioen muntaketan lankideekin elkarlanean aritu da.
i) Lan-eremua jaso du eta soberako materialak bildu ditu berriz erabiltzeko edo birziklatzeko.
4.- Kanpoko unitateetarako euskarriak muntatzen ditu, behar den teknika eta segurtasun-arauak
aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Dokumentazio teknikoa interpretatu du eta instalatu beharreko elementuak antzeman ditu.
b) Kanpoko unitateak muntatzeko erabili beharreko elementu eusleak hautatu ditu.
c) Egin beharreko muntaketa-eragiketei lotutako arriskua baloratu du.
d) Muntaketa egiteko behar diren babes-ekipoak hautatu ditu.
e) Instalazio mota honetarako behar diren segurtasun-elementuak muntatu ditu.
f) Kanpoko unitateak eusteko euskarriak muntatu ditu.
g) Euskarrien muntaketa fidagarria dela egiaztatu du.
h)Girotze-instalazioaren kanpoko unitateak segurtasunez muntatu ditu.
i) Segurtasun-ekipoak behar bezala erabili ditu.
j) Euskarrien muntaketan lankideekin elkarlanean aritu da.
B) Oinarrizko edukiak:
1.- Aireztapen- eta girotze-instalazioetarako lan-eremuak egokitzea.
Unitate-sistemak. Magnitudeak neurtzea. Luzerak, azalerak eta bolumenak. Unitate-sistemen
arteko baliokidetasunak (zentimetroa-hazbetea).
Neurketa-ekipoak maneiatzea. Flexometroa eta kalibrea, besteak beste.
Instalazioen eskemak.
Erreminta eramangarriak erabiltzea: eskuzko zulagailua eta zerra zirkularra, besteak beste.
Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioari buruz eskatutako espezifikazioak aplikatzea.
Markatzeko teknikak.
Hondakinak sailkatzeko teknikak.
Elementuak desmuntatu eta muntatzeko ordena.
2.- Etxeko girotze-ekipoak muntatzea
Ekipoen tipologia.
Konpresio bidezko hozte-teknologiaren hastapenak.
Gas hozgarrien erabileraren hastapenak.
Ingurumena errespetatzea.
Dokumentazio teknikoa interpretatzea: planoak eta muntaketa-eskuliburuak, besteak beste.
Hozgarri-hoditeria jartzea.
Hoditeria muntatzeko teknikak.
Kondentsatuak hustea.
Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioari buruz eskatutako neurriak aplikatzea.
3.- Aireztapen-ekipoak eta aire-hodiak instalatzea
Dokumentazio teknikoa interpretatzea: planoak eta muntaketa-eskuliburuak, besteak beste.
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Haizagailuak. Tipologia eta aplikazioak.
Haizagailuak muntatzeko teknikak.
Hodiak eraikitzea.
Hodiak eraikitzeko erremintak.
Hodien muntaketa.
Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioari buruz eskatutako espezifikazioak aplikatzea.
4.- Kanpoko unitateetarako euskarriak muntatzeko teknikak
Dokumentazio grafikoa.
Girotze-instalazioen muntaketak eragin ditzakeen arriskuak.
Aldamioak. Tipologia. Muntaketa eta erabilera.
Euste-elementuak.
Eusteko euskarriak.
Segurtasun-soka. Muntaketa eta erabilera.
Babes-ekipoak.
Muntaketan eskatzen diren laneko prebentzioari buruzko espezifikazioak aplikatzea.
Lanbide-modulua: Etxebizitzako kontserbazio-eragiketak eta osagarrien muntaketa
Kodea: 3090
Kurtsoa: 1
Iraupena: 198 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Lan-eremua prestatzeko eragiketak eta haren mantentze-eragiketak egiten ditu eta erabili
beharreko erremintak, baliabide osagarriak eta materialak hautatzen ditu
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erremintak, baliabide lagungarriak eta materialak identifikatu ditu eta haien ezaugarriak eta
erabiltzeko modua deskribatu ditu.
b) Lan-eremuak egin beharreko esku-hartzearen arabera identifikatu ditu.
c) Esku-hartzean inplikatutako eremuak garbi eta txukun mantendu ditu.
d) Hondakinak jatorriaren eta arriskugarritasunaren arabera sailkatu ditu.
e) Jardun-eremuak seinaleztatu ditu, seinaleztatzeko elementuak jardun-eremuen segurtasun- eta
arriskugarritasun-eskakizunei jarraikiz erabilita.
f) Baliabide lagungarrien eta babes kolektiboko ekipoen baliagarritasuna eta erabilera identifikatu
eta deskribatu ditu.
2.- Morteroen, igeltsuzko pasten eta itsasgarrien prestaketa-lanak eta haien oinarrizko
erabilerarako eragiketak egiten ditu eta dosifikazioak eta erabilera-jarraibideak haien aplikazioekin
lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Morteroen eta nahasketen osagaiak identifikatu ditu, aplikazioaren arabera.
b) Dosifikazioa, agregakinaren granulometria, zementu mota eta harea eta kare motak
errespetatu ditu (morteroen kasuan).
c) Prestaketa-metodoa kantitatearen eta osaeraren arabera hautatu du.
d) Nahasketa egin du eta behar bezalako homogeneotasuna duela egiaztatu du.
e) Oinarrizko estalduren motak identifikatu eta ezaugarritu ditu.
f) Oinarrizko estaldura-eragiketak egin ditu.
g) Paramentua hezetu du.
h) Paramentua berdingida bertikalekin zuinkatu du.
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i) Errespetatu beharreko irtenguneak eta baoak prestatu ditu.
j) Estaldura amaituaren gutxieneko lodiera aplikatu du.
k) Paramentuan, horma-atalak erregelarekin egin ditu.
l) Estaldura aplikatu ondoren horma-atala hezetu du.
Eskatutako erremintekin eta norbera babesteko ekipoekin eta segurtasunarekin egin du lan.
3.- Iturgintzako, saneamenduko, elektrizitateko eta girotzeko instalazioetarako igeltserotzaeragiketa lagungarriak egiten ditu, dagokion teknika aplikatuta eta instalatu beharreko elementuak
kaltetu gabe.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eraisteko eragiketak egin ditu.
b) Erretenak egin ditu paramentu bertikaletan edo lurzoruetan.
c) Oinarrizko zangak egin ditu, dagokion teknika aplikatuta eta jasotako jarraibideen arabera.
d) Zoruak (lurra eta bestelakoak) trinkotzeko oinarrizko eragiketak egin ditu.
e) Esku hartutako eremua garbitu du eragiketa gauzatu ondoren.
f) Jardunetik soberan geratutako hondakinak kendu eta kudeatu ditu.
g) Instalazioetako ekipo eta elementu sinpleak finkatu ditu.
h) Lortutako emaitza eta egin beharreko instalazioaren muntaketan erabil daitekeen egiaztatu du,
eta lortutako emaitzen arabera jar daitezkeen balizko zuzenketa-neurriak zehaztu ditu.
i) Erreminta egokiekin eta behar diren norbera babesteko eta segurtasuneko ekipoak aplikatuta
egin du lan.
4.- Elementu zeramikoak, zoladurak, azuleju-estaldurak eta gainazalen estaldura jarraituak
jartzeko eta ordezteko eragiketa sinpleak egiten ditu, dagokion teknika aplikatuta eta behar den
estetikarekin.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lan-eremua prestatu du eta erabili beharreko materialak eta erremintak banatu ditu.
b) Kaltetutako elementuak behar den erremintarekin kendu ditu eta babesak aplikatu ditu egoera
onean dagoen eremuan eraginik ez izateko.
c) Kaltetutako edo esku hartu beharreko eremua garbitu eta prestatu du, dagokion teknika
aplikatuta.
d) Piezak kokapen-eskakizunetara egokitu ditu, dagokion teknika aplikatuta.
e) Ingurunearekin bat datozen elementu zeramikoak, zoladurak eta azuleju-estaldurak jarri ditu,
behar den lotzeko materiala edo itsasgarria erabilita.
f) Esku-hartzearen emaitza egiaztatu du, mailari eta gainerako piezekiko lerrokatzeari erreparatu
dio eta estetika orokorra errespetatu du.
g) Soberako hondakinak kendu eta kudeatu ditu eta laneko gainazalak garbitu ditu, baita
ingurunea ere.
h) Dagozkion eskakizunei jarraikiz eta behar diren norbera babesteko eta segurtasuneko
ekipoekin erabili ditu erremintak.
5.- Hainbat barruko eta kanpoko gainazal pintatzeko eragiketa sinpleak egiten ditu, dagozkion
nahasketak eta pintatu beharreko gainazalaren ezaugarrien araberako teknika aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lan-eremua prestatu du eta erabili beharreko materialak eta erremintak banatu ditu.
b) Pintatu beharreko eremua prestatu du, arrailak, akatsak, koskak, balizko hezetasunak eta abar
kenduta eta behar den teknika aplikatuta.
c) Gainazala berdindu eta leundu du, esku-hartzerako prestatuz.
d) Inguruko eremuak hustu eta estali dira baita inguruko elementuak ere, balizko istripuak edo
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orbanak saihesteko.
e) Kolorea eskatutako eskakizunetara edo eremuaren eskakizun estetikoetara egokitu da,
dagokion kolore-karta aplikatuta.
f) Eremua teknika egokien bidez eta dagokion nahasketarekin pintatu da.
g) Esku-hartzearen emaitza egiaztatu du, balizko akatsak identifikatu ditu, zuzenketa egokiak egin
ditu eta estetika orokorra errespetatu du.
h) Materiala garbitu eta jaso du eta lan-eremua zikindu edo kaltetu ote den egiaztatu du.
6.- Eragiketa lagungarriak egiten ditu altzari prefabrikatu sinpleen muntaketan eta instalazioan,
behar diren teknikak aplikatuta eta muntaketa-jarraibideei jarraikiz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Muntatu beharreko altzariaren edo eraiki beharreko elementuen neurriak hartzeko eta
kokatzeko prozedura deskribatu du.
b) Muntatzeko edo eraikitzeko behar diren datuak eta neurriak lortu ditu krokis sinpleetan
oinarrituta.
c) Altzari sinpleen elementuen arteko lotura finko eta desmuntagarriak egin ditu dagokion teknika
aplikatuta.
d) Egiaztatu du orrietako ertzaren makurdura zuzena dela eta irekitzeko burdineria (eskuinetara
zein ezkerretara) behar bezala hautatu duela.
e) Instalazioa egin du elementu arkitektonikoak, markoak, aurremarkoak, instalazioak edo
pertsonak kaltetu gabe.
f) Lan-arriskuen prebentzioari eta segurtasunari buruzko arauak aplikatu ditu.
7.- Piezak, burdineria eta mekanismoak doitzeko eragiketak egiten ditu eta arotzeriako
elementuan edo altzarian duten funtzioarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Elementuak finkatzeko sistemak finkatu beharreko euskarriekin lotu ditu.
b) Altzarietan eta arotzeriako elementuetan, bai juntura mugikorretarako bai mugigaitzetarako,
erabili beharreko burdineria identifikatu du eta haren funtzioa deskribatu du.
c) Altzarien instalazioan azpimultzoak doitzeko kontuan hartu beharreko faktoreak zerrendatu
ditu.
d) Piezak, burdineria eta mekanismoak muntaketa-jarraibideen arabera kokatu ditu eta behar
bezala kokatu direla eta instalatzeko izan den xedea betetzen dutela egiaztatu du.
e) Instalaziorako erabilitako erremintak eta baliabideak egokienak direla egiaztatu du.
f) Pieza mugikorrak zailtasunik gabe mugitzen direla eta eskatutako espezifikazioen araberakoak
direla egiaztatu du.
g) Lan-arriskuen prebentzioari eta segurtasunari buruzko arauak aplikatu ditu.
8.- Eskuzko erremintekin edo makineria eramangarriarekin mekanizatuko oinarrizko eragiketak
egiten ditu egurrean eta eratorrietan, elementu metalikoetan eta ez-metalikoetan, materialaren eta
mekanizatze-baldintzen arabera dagokion teknika aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Makineria eta erremintak egingo den mekanizatu motaren arabera hautatu ditu.
b) Ezarritako prozedurei jarraituz egin ditu karrakatze-eragiketak.
c) Eskuzko zerratze-eragiketak dagokion teknika aplikatuta egin ditu.
d) Zulatze-eragiketak egin ditu, material bakoitzerako berezko erremintak hautatuz eta haien
ezaugarriak deskribatuz.
e) Pieza metalikoetan errematxaketa-eragiketak egin ditu, lotura ziurtatuz eta dagokion teknika
aplikatuz.
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f) Emaitzazko produktuaren kalitatea egiaztatu du, eta atzemandako anomaliak zuzendu ditu.
g) Lan-segurtasuneko eta -osasuneko arauak aplikatu ditu, makinen babesak eta norbera
babesteko baliabideak behar bezala erabilita.
h) Lan-eremua behar bezalako txukuntasunez eta garbitasunez eduki du.
B) Edukiak:
1.- Lanpostua prestatzea eta haren mantentze-lanak egitea
Erremintak eta mantentze-lanak: paleta, espatula eta mazoa, besteak beste.
Bitarteko lagungarriak: aldamioak, astoak, eskailerak eta bestelakoak.
Erremintak, bitartekoak eta materialak hautatzea.
Materialetan, akats eta anomaliak detektatzea.
Lan-eremuak identifikatzea.
Lan-eremuak seinaleztatzea.
Egokitzeko, hornitzeko eta kentzeko ekipamenduak erabiltzea.
Norbera babesteko ekipoak.
Laneko eta ingurumeneko arriskuak.
Banako eta taldeko prebentzio-neurriak.
2.- Pasten, morteroen eta itsasgarrien prestaketa eta oinarrizko erabilera.
Dosifikaziorako argibideak interpretatzea.
Kubikatzea neurtzeko kalkulua.
Zementuaren ezaugarriak eta motak, paramentuan aplikatzeko moduaren arabera.
Akatsak eta anomaliak atzematea.
Hormigoi-makina txikietan nahasketa egiteko teknikak.
Baheak erabiltzeko teknikak.
Legarraren eta harearen ezaugarriak.
Hormigoi-makina txikietan erabiltzeko teknikak.
Emokadura eta morteroen ezaugarriak eta motak: igeltsu beltzeko emokadurak, luzitu zuriak eta
estaltzeko zementuzko morteroak.
Itsasgarri motak, ezaugarriak eta aplikazioak.
Materialak nahasteko teknikak. Arretazko neurriak.
Horma-atalen arteko jarraitutasunerako teknikak.
Neurtzeko eta azalerak kalkulatzeko teknikak.
Materiala horma-atalean eskuz jaurtitzea.
Jaurtitzeko eskuzko tresnak erabiltzeko teknikak.
Erremintak zaintzeko teknikak:
Segurtasun-bitartekoak eta -ekipoak. Prebentzio-baldintzak.
3.- Igeltserotzako eragiketa lagungarriak gauzatzea
Oinarrizko igeltserotzako erremintak eta makina-erremintak.
Kutxak eta erretenak markatzeko teknikak.
Etxebizitzan instalazioak egiteko (iturgintza, elektrizitatea, antenak, arotzeria, girotzea eta abar)
igeltserotza-eragiketa lagungarriak.
Hondakinak sailkatzeko teknikak.
Hondakinak husteko teknikak.
Baliabide lagungarriak jartzea (eskailerak, aldamioak eta bestelakoak).
Elementuak desmuntatu eta muntatzeko ordena.
Prebentzio- eta segurtasun-baldintzak. Norbera babesteko ekipoak erabiltzea.
4.- Elementu zeramikoak, zoladurak, azuleju-estaldurak eta estaldura jarraituak jartzeko eta
ordezteko eragiketa sinpleak egitea

2016/3546 (1178/1072)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Elementu zeramikoak, zoladurak eta azuleju-estaldurak. Motak, ezaugarriak eta aplikazioak.
Pieza motak bereiztea zoladuretan eta azuleju-estalduretan.
Zoladuretan eta azuleju-estalduretan erabilitako ekipo eta materialak. Ezaugarriak.
Masak eta itsasgarriak prestatzea eta erabili beharreko zeramikako elementuekin, zoladurekin eta
azuleju-estaldurekin lotzea.
Zoladuretan eta azuleju-estalduretan piezak ordezteko erabilitako teknikak.
Prebentzio- eta segurtasun-baldintzak. Norbera babesteko ekipoak erabiltzea.
5.- Barruko eta kanpoko hainbat gainazal pintatzeko oinarrizko eragiketak egitea.
Materialak eta pinturak. Motak, ezaugarriak.
Pintatzean erabiltzen diren erremintak. Motak, ezaugarriak eta erabilera. Garbiketa eta
kontserbazioa.
Pinturak gainazalaren eta lortu beharreko akaberaren arabera erabiltzea.
Eskuz eta makina sinpleez pintatzeko teknikak.
Pintatzean hartu beharreko neurriak.
Prebentzio- eta segurtasun-baldintzak. Norbera babesteko ekipoak erabiltzea.
6.- Altzari prefabrikatu sinpleak muntatzeko eta instalatzeko eragiketak egitea
Altzari prefabrikatuak eta arotzeria-elementuak instalatzeko eta muntatzeko erabilitako erremintak
eta materialak. Motak, ezaugarriak eta erabilera.
Altzariak muntatzeko/instalatzeko oinarrizko krokisak interpretatzea.
Prefabrikatutako altzarien muntaketa. Muntaketa-jarraibideak.
Ingurumenaren babesa eta norberaren babesa materialaren erabileran eta produktuak jasotzean
eta birziklatzean.
Prebentzio- eta segurtasun-baldintzak. Norbera babesteko ekipoak erabiltzea.
7.- Piezak, burdineria eta arotzeriako edo altzarien elementuen mekanismoak doitzeko eragiketak
Altzariak eta ateak muntatzeko erabiltzen diren mekanismoak, burdineria eta piezak.
Burdineria muntatzeko eta doitzeko eragiketetan erabiltzen diren erremintak. Motak, erabilera eta
kontserbazioa.
Erabilitako burdineria eta euskarriak finkatzeko sistemak.
Prebentzio- eta segurtasun-baldintzak. Norbera babesteko ekipoak erabiltzea.
8.- Mekanizatuko oinarrizko eragiketak egurrean eta eratorrietan, elementu metalikoetan eta ezmetalikoetan
Egurraren eta elementu metalikoen mekanizatze-eragiketetan erabilitako erremintak. Motak,
erabilera eta kontserbazioa.
Erreminta eta lanabesak mekanizatu beharreko materialaren arabera erabiltzea.
Karrakatzeko teknikak.
Zerratzeko teknikak.
Zulatzeko teknikak.
Mekanizatuak egitean kontuan hartu beharreko neurriak.
Prebentzio- eta segurtasun-baldintzak. Norbera babesteko ekipoak erabiltzea.
Lanbide-modulua: Etxebizitzetako instalazio elektroteknikoen oinarrizko mantentze-lanak
Kodea: 3088
Kurtsoa: 2
Iraupena: 168 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
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1.- Etxebizitzetako instalazio elektrikoetan erabilitako elementuak, ekipoak eta erremintak
identifikatzen ditu, haien ezaugarriak eta aplikazioa deskribatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hodiak, tutuak, kanaleta eta finkatze-osagarriak identifikatu ditu instalazio motaren arabera
(horman sartuta, horma gainean eta abar).
b) Eroale motak identifikatu ditu instalazio elektrikoetan duten aplikazioaren arabera.
c) Kutxak, erregistroak eta mekanismoak (etengailuak, kommutagailuak eta korronte-harguneak,
besteak beste) haien funtzioaren eta aplikazioaren arabera sailkatu ditu.
d) Luminariak eta haien argi-iturriak identifikatu ditu (fluoreszentea, halogenoa eta abar), eta, non
jarri behar diren eta zertarako erabili behar diren, toki haiekin erlazionatu.
e) Instalazio domotikoetan erabiltzen diren elementu tipikoak identifikatu ditu eta haien ezaugarri
nagusiak deskribatu ditu.
f) Hautatutako erremintak egingo diren eragiketekin lotu ditu.
g) Instalazio elektriko/domotikoei dagozkien elementuak, ekipoak eta erremintak hautatu ditu,
haien muntaketa eta mantentze-lanak egiteko.
2.- Etxeko behe-tentsioko oinarrizko instalazio elektrikoaren eta domotikoaren kanalizazioak,
euskarriak eta kaxak muntatzeko eragiketak egiten ditu, trazaduraren zuinketa eginez eta dagokion
muntaketa-teknika aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Trazadura instalazioen oinarrizko krokis eta planoak erabilita egin du eta egindako trazadura
planoekin bat datorrela egiaztatu du.
b) Kaxak eta kanalizazioak kokatzeko guneak prestatu ditu.
c) Hodiak eta kanalizazioak eusteko hainbat teknika aplikatu ditu (tako, torloju, brida, grapa,
finkapen kimiko eta abarren bidez).
d) Instalazio elektrikoaren kanalizazioak, euskarriak eta kaxak muntatzeko eragiketak egin ditu
haien osotasuna errespetatuz.
e) Elementuen eta domotiken deribazio- eta konexio-kaxak muntatu ditu haien osotasuna
errespetatuz.
f) Norbera babesteko behar diren ekipoak erabilita egin ditu lanak, segurtasunez, txukuntasunez
eta garbitasunez.
3.- Elementuak behe-tentsioko instalazio elektrikoen eta domotikoen hodien barruan edo kanpoan
kableatzeko eragiketak egiten ditu, muntaketa-teknikak eroaleen tipologiaren eta instalazioaren
ezaugarrien arabera aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eroaleen ezaugarri nagusiak deskribatu ditu (sekzioa, isolamendua, kolorea, besteak beste).
b) Eroale multzoen motak instalazioan duten aplikazioaren arabera deskribatu ditu (hari bakarreko
kableak, hari anitzeko kableak, mahukak, besteak beste).
c) Kableen koloreak haien aplikazioekin lotu ditu dagokion kodearen arabera.
d) Kableak pasatzeko gidari mota ohikoenak eta haiek eusteko modua identifikatu ditu eta
erabilera deskribatu.
e) Kablea gidan eusteko teknikak aplikatu ditu, kable motaren arabera eta gutxieneko lekua
okupatuta.
f) Kableak dagokion hodian sartu ditu haien ezaugarriak kaltetu gabe.
g) Kableak gainazalean muntatzeko behar den teknika aplikatu du, finkatuta daudela eta haien
estetika ziurtatuz.
h) Kable zabalduak prestatu ditu, konektatzea eta etiketak jartzea ahalbidetzeko luzera
egokiarekin.
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i) Behar diren norbera babesteko ekipoak erabili ditu.
j) Lanak txukuntasunez eta garbi egin ditu.
4.- Etxeko instalazio elektriko eta domotikoen mekanismoak eta elementuak muntatzeko eta
ordezteko eragiketak egiten ditu, behar den konexio-teknika eta dagozkion konexio-elementuak
aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
ditu.

a) Instalazioetako mekanismoak eta elementuak identifikatu ditu eta haien ezaugarriak deskribatu

b) Mekanismoek eta elementuek (etengailuak, kommutagailuak, sentsoreak, besteak beste)
instalazioan betetzen dituzten funtzio nagusiak deskribatu ditu.
c) Etxebizitzako instalazio elektroteknikoen mekanismoak, detektagailuak eta sentsoreak jarri eta
finkatu ditu dagozkien teknikak aplikatuta.
d) Konexio-terminalak prestatu ditu haien motak kontuan hartuta.
e) Kableak mekanismo eta aparatu elektrikoekin konektatu ditu eta ziurtatu du kontaktu elektrikoa
ona dela eta kablea aparatuaren edo mekanismoaren terminalari dagokiola.
f) Apaingarriak eta tapak jarri ditu behar izan denean.
g) Erreminta eta materialak eskatutako eskakizunen eta segurtasunaren arabera erabili ditu.
5.- Etxebizitzetako instalazio elektrikoen edota domotikoen funtzionamendua egiaztatzen du eta
gertatutako disfuntzioa dagokion mekanismo edo elementuarekin edo konexio txarrarekin lotzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etxebizitzetako instalazio elektrikoen eta domotikoen ereduzko matxurak deskribatu ditu,
eragindako elementua adieraziz.
b) Elementu elektroteknikoen disfuntzio batek edo elementu horien konexio txar batek
instalazioaren funtzionamenduan dituen eraginak egiaztatu ditu.
c) Instalazioetako elementuen funtzionamendua egiaztatu du, behar diren ekipoak eta erremintak
erabiliz.
d) Instalazioaren eta haren elementuen funtzionamendua egiaztatu du, proba funtzionalak edo
oinarrizko egiaztapen elektrikoak eginez.
e) Egindako esku-hartzeetan segurtasun-neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Etxebizitzetako instalazio elektrikoetan erabilitako elementuak, ekipoak eta erremintak
identifikatzen ditu.
Etxebizitzako instalazio elektriko baten ezaugarriak.
Lotura-instalazioak. Atalak.
Bainuontzi edo dutxetako instalazioak.
Ezaugarriak eta elementu motak: banaketa koadroa, aginte eta babeseko elementuak, hodiak eta
hoditeria, kaxak, eroale elektrikoak, maniobrako eta konexioko elementuak, besteak beste.
Sailkapena. Ereduzko instalazioak. Zirkuituak. Instalazioen ezaugarriak. Elementu motak.
Instalazioei lurra jartzea.
Zuzeneko eta zeharkako kontaktuen aurkako babesa. Gailuak.
Instalazio domotikoak. Motak eta ezaugarriak. Sentsoreak. Kontrol-ekipoak, "eragingailuak".
Instalazioetako segurtasuna.
2.- Etxebizitzetako behe-tentsioko instalazio elektrikoen eta domotikoen kanalizazioak, euskarriak
eta kaxak muntatzea
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Hoditeriaren ezaugarriak eta motak: metalezko hodiak eta bestelakoak, kanalak, erretiluak eta
euskarriak, besteak beste.
Instalazio sistemak muntatzeko teknikak: horman sartua, kanpotik edo airetik. Zulaketa, gainazal
motak. Finkapenak, motak eta ezaugarriak. Erremintak.
Koadroak edo armairuak, kanalizazioak, kableak, terminalak, lotuneak eta konexioak prestatzea,
mekanizatzea eta gauzatzea. Bitartekoak eta ekipoak.
Segurtasun-bitartekoak eta -ekipoak. Istripuen prebentzioa. Segurtasun elektrikoko araudia.
Altuerako arriskuak.
3.- Etxebizitzetako instalazio elektrikoen eta domotikoen ekipo eta elementuen arteko kableak
Eroale motak eta haien ezaugarriak: isolatuak eta isolatu gabeak, hari bakarrekoak, hari
anitzekoak, mahukak, barrak, besteak beste.
Eroaleak instalatu eta jartzeko teknikak. Kableak pasatzeko gidak, haien motak eta ezaugarriak.
Arretazko neurriak.
Zirkuituak bereiztea. Identifikatzea eta etiketatzea.
Segurtasun- eta babes-neurriak.
4.- Etxebizitzetako instalazio elektrikoen eta domotikoen mekanismoak eta elementuak ordeztea
eta muntatzea
Babes-gailuak. Motak eta ezaugarriak. Fusibleak, potentzia kontrolatzeko etengailua, etengailu
diferentziala, etengailu magnetotermikoak, besteak beste.
Muntaketa-teknikak.
Errail gainean instalatu eta finkatzeko teknikak. Konexioa. Maniobrako aparatuak. Motak eta
ezaugarriak. Etengailuak, kommutagailuak, sakagailuak, besteak beste.
Instalatzea eta finkatzea. Konexioa.
Korronte-harguneak: motak, instalatzea eta finkatzea. Konexioa.
Hargailu elektrikoak. Luminariak, motorrak, txirrinak, besteak beste. Instalatzea eta finkatzea.
Konexioa.
Sentsoreak finkatzea.
“Eragingailuak” muntatu eta instalatzea.
Kontrolerako ekipo domotikoak instalatzea eta finkatzea.
Segurtasun- eta babes-neurriak.
5.- Etxebizitzetako instalazio elektrikoen eta domotikoen funtzionamendua egiaztatzea
Magnitude elektrikoak: tentsioa, intentsitatea, erresistentzia eta jarraitutasuna, potentzia eta
isolamendua, besteak beste.
Magnitude elektrikoen arteko oinarrizko erlazioak.
Etxebizitza-eraikinetako ohiko matxurak. Sintomak eta ondorioak.
Neurgailuak. Erabiltzeko prozedurak. Matxurak konpontzea. Elementuak ordeztea. Errutinazko
mantentze-teknikak.
Arretazko neurriak eta segurtasun- eta babes-neurriak.
Lanbide-modulua: Etxeko gaseko eragiketa osagarriak
Kodea: E660
Kurtsoa: 2
Iraupena: 72 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Etxeko gas-instalazioak muntatzeko lan-planak egiten ditu, dagokion proiektuari eta ezarritako
lan-prozedurei jarraikiz.
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Ebaluazio-irizpideak:
ditu.

a) Etxeko gas-instalazioak muntatzeko prozesuetan erabili beharreko hainbat teknika deskribatu

b) Etxeko gas-instalazioak muntatzeko prozesuetan erabili beharreko materialak eta erremintak
identifikatu ditu.
c) Etxeko gas-instalazioen muntaketako hainbat fasetan esku hartzen duten giza baliabideak
zerrendatu ditu.
d) Etxeko gas-instalazioen muntaketa-lanak optimizatzeko prozedurak deskribatu ditu.
e) Etxeko gas-instalazio baten muntaketako lana antolatzeko eta denborak kontrolatzeko
eskemak irudikatu ditu, haien mailarako egokiak diren diagramen eta kronogramen bitartez.
2.- Etxeko gas-instalazioak muntatzeko eragiketak egiten ditu dokumentazio teknikoan oinarrituta,
prozedura normalizatuak eta dagozkion araudiak aplikatuta, erreminta, ekipo eta material egokiak
erabilita eta segurtasun-arauei jarraikiz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lan-eremuen eta eremu horiek prestatzeko prozeduren eskakizunak deskribatu ditu, eta
berariazko lan-arriskuak eta neurri zuzentzaileak zehaztu ditu.
b) Ekipoak eta materialak segurtasun-baldintzetan lekuz aldatzeko eta ondo kokatzeko irizpideak
aztertzeko metodo eta prozedurak deskribatu ditu.
c) Banaketa-hodietarako euskarriak eta aingurak jarri ditu.
d) Instalazioaren hodiak eta osagarriak prestatu, konformatu eta lotzeko ekipoekin eta
erremintekin eragiketak egin ditu.
e) Instalazioaren hodiak eta osagarriak babesteko metodo eta teknikak aplikatu ditu.
f) Hodietan eta osagarrietan isolamendu termikoko teknikak aplikatu ditu.
3.- Etxeko gas-instalazioa zerbitzuan jarri aurreko egiaztapen-eragiketak egiten ditu
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etxeko gas-instalazioetan erabiltzen diren materialetarako hodi eta osagarriak babesteko
erabilitako metodoak eta teknikak deskribatu ditu.
b) Instalazioak purgatzeko erabilitako metodoak eta teknikak deskribatu ditu.
c) Presio- eta estankotasun-probak segurtasun-baldintzetan eta aplikagarria den araudia betez
egiteko erabiltzen diren prozedurak aztertu ditu.
d) Instalazioak seinaleztatzeko eskakizunak zerrendatu ditu.
e) Soberako materialak kentzeko eta birziklatzeko prozesua ingurumen-babeseko planei jarraikiz
aztertu du.
f) Instalazioak eta haien osagaiak garbitzeko eta koipeztatzeko eskakizunak deskribatu ditu.
4.- Lanbide- eta ingurumen-arriskuak aztertzen ditu gas-instalazioekin lotutako eragiketetan
Ebaluazio-irizpideak:
a) Arriskuak identifikatu eta ebaluatu ditu:
- hodiak eta materialak garraiatzeko, kargatzeko, deskargatzeko,igotzeko eta manipulatzeko
prozesuetan.
- hodiak eta osagarriak mekanizatzeko, konformatzeko eta soldatzeko prozesuetan.
- deflagrazio-arriskuak, erreminta elektrikoak eta eztanda-motorrak maneiatzetik eratorritakoak.
- deflagrazio-arriskuak, kargatzeko lanetan eta gas-instalazioak muntatzeko eta mantentzeko
eragiketetan hodiak eta osagarriak mekanizatzeko, konformatzeko eta soldatzeko prozesuetatik
eratorritakoak.
- intoxikazio-arriskuak, gas-instalazioetako jardunetatik eratorritakoak.
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- sareen presioko eta zerbitzuan jartzeko probetan.
- gas-sareen eragiketetako maniobretan.
b) Gas-ihesek eta haien errekuntzak ozono-geruzan eta berotegi-efektuan duten eragina
deskribatu du.
c) Gas-instalazioekin lotutako jardueretan sortzen diren hondakin-produktuek ingurumenean
duten inpaktua aztertu du.
ditu

5.- Gas-instalazioetako segurtasun-planarekin lotutako neurriak eta jardunak aztertu eta garatzen
Ebaluazio-irizpideak:

a) Hainbat prozesutan (kargak, erremintak eta materialak manipulatzeko prozesuetan,
mekanizatzeko, konformatzeko eta soldatzeko prozesuetan, kargatzeko lanetan, presioko eta
zerbitzuan jartzeko probetan eta gas-sareen muntaketan, mantentze-lanetan eta haietan lan egitean
ohikoak diren bestelako prozesuetan) arriskuak kentzeko eta murrizteko neurriak eta jarduerak
sailkatu eta ezarri ditu.
b) Gas-instalazioen muntaketan eta mantentze-lanetan erabilitako banakako babeseko eta babes
kolektiboko ekipoen erabileraren eta mantentze-lanen ezaugarriak aztertu ditu.
c) Gas-instalazioekin zerikusia duten jardunetan deflagrazio-, leherketa- eta sute-arriskuak
desagerrarazteko eta murrizteko neurriak eta jarduerak sailkatu eta ezarri ditu.
d) Gas-instalazioekin zerikusia duten jardunetan intoxikazio-arriskuak desagerrarazteko eta
murrizteko neurriak eta jarduerak sailkatu eta ezarri ditu.
e) Gas-sareak muntaketan eta haien mantentze-lanetan ohikoak diren lan-eremuen
seinaleztapen- eta segurtasun-eskakizunak deskribatu ditu.
f) Gas-sareen muntaketan eta haien mantentze-lanetan ingurumen-arriskuak desagerrarazteko
eta murrizteko neurriak eta jarduerak sailkatu eta ezarri ditu.
6.- Istripuei aurre egiteko larrialdi-gailuak arrazoitu eta baloratzen ditu, eta haietako bakoitza
deskribatzen du, kasuak kasu egin beharreko jardunak ezarrita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Larrialdi-plan bat deskribatu du, zer zatitan banatzen den aztertuta.
b) Larrialdi plan batek behar diren baliabide materialei dagokienez eskatzen duena deskribatu du.
c) Istripu edo kontingentzia baten aurrean pertsonek jarraitu beharreko jardunak definitu ditu, eta
babes, balorazio, laguntza eta lehen sorospenetako neurrietako bakoitza deskribatu du.
B) Edukiak:
1.- Etxeko gas-sareen muntaketan eragina duten ezaugarriak
Erabili beharreko materialak, loturak eta osagarriak.
Hodien instalazioak.
Kontagailuen instalazioak.
Lokalen aireztapena.
Erregailuak.
Aparatuen babes- eta segurtasun-gailuak.
Pizteko gailuak.
Gas-aparatuak: etxekoak —esaterako, egosteko edo ur bero sanitarioa ekoizteko aparatuak—,
etxeko berogailu finkoak, berogailu mugikorrak eta aparatu "ezagunak".
Etxeko gas-instalazioen osagarriak: giltzak, erregulagailuak, kontagailuak, deflektoreak eta ihesdetektagailuak.
15 kilogramoz azpiko edukia duen PGLko botila.
Instalazio hartzaileen kalkulua.
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2.- Etxeko gas-instalazioak muntatzea
Lotura mekanikoak.
Lotura soldatuak.
Hodiak eusteko eta babesteko osagarriak.
Erregailu motak: atmosferikoak, deskribapena eta funtzionamendua.
3.- Etxeko gas-instalazioen probak eta entseguak
Presio-frogak.
Estankotasun-probak.
Etxeko gas-instalazioei buruzko araudia.
Instalazioa zerbitzuan jarri aurreko egiaztapenak.
4.- Lanbide- eta ingurumen-arriskuak eta prebentzio-neurriak gas-instalazioetan
Aplikagarria den segurtasun- eta ingurumen-araudia.
Gas-instalazioetan arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea.
Segurtasun-planen definizioa, helburuak eta edukia.
Arriskuen identifikazioa eta prebentzio-neurriak hauetan: zangetako lanetan, kargen garraioan eta
manipulazioan, hodi eta osagarrien mekanizazioan, konformazioan eta soldaduran, kargako lanetan,
sareen presio-probetan eta zerbitzuan jartzeko probetan eta gas-sareen eragiketetako maniobretan.
Sute- eta eztanda-arriskuak identifikatzea. Detekzio- eta babes-neurriak. Deflagrazioaren aurkako
erreminten eta ekipoen motak eta ezaugarriak.
Gas-instalazioetako jardunetatik eratorritako produktu toxikoak identifikatzea.
Sortutako hondakin-produktuen ingurumen-inpaktua: ozono-geruzaren suntsiketa-prozesua eta
berotegi-efektua.
Ingurumen-arriskuak detektatzeko eta prebenitzeko neurriak eta erremintak.
Kutsatzaileen eta hondakin-produktuen tratamendua eta birziklapena.
5.- Gas-instalazioetako segurtasun-ekipoak
Norbera babesteko ekipoak gas-instalazioetan.
Gas-instalazioetan gerta daitezkeen erortzeak kontrolatzeko ekipoak.
Gas-instalazioetako segurtasun-ekipo osagarriak.
Gas-instalazioetako seinaleztapen-sistemak.
Gas-instalazioetako segurtasun-ekipoen mantentze-lanak.
6.- Gas-instalazioetako larrialdiak
Gas-instalazioetako larrialdi-planen definizioa, helburuak eta edukia.
Istripu edo gorabehera baten aurrean egin beharreko jardunak. Istriputua babesteko eta
balioesteko eta hari laguntzeko eta lehen sorospenak emateko neurriak.
Lanbide-modulua: Berokuntza zentralizatua
Kodea: E661
Kurtsoa: 2
Iraupena: 120 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Planoak, eskemak eta muntaia-planen zehaztapen teknikoak abiapuntu izanik, berokuntza
zentralizatuko instalazioak muntatzen ditu, indarrean dagoen araudiaren arabera eta kalitateko, lansegurtasuneko eta ingurumeneko arauak betez.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Instalazioaren planoak eta espezifikazio teknikoak eta jasotako jarraibideak interpretatu ditu,
egin beharreko muntaketa nola egin modu argi eta zehatzean jakiteko.
b) Bero-sorgailuak, elementu eta ekipo osagarriak (ponpak, trukagailuak, balbulak eta abar),
ekipo terminalak, erregai-deposituak, ontziak, biltegiratze-tangak eta beste material batzuk onartzeko
orduan, dagokion zerrendan agindutako ezaugarriak identifikatu ditu, eta elementu guztien egoera
egiaztatu du.
c) Makinen elikatze- eta potentzia-instalazio elektrikoen eta erregulazio- eta kontrol-sistemaren
kaxak, ekipoak eta gainerako elementuak onartzeko, dagokion zerrendan agindutako ezaugarriak
identifikatu ditu eta elementu guztien egoera egiaztatu du.
d) Ekipoak kaltetu gabe lekualdatu eta kokatu ditu, behar diren ainguraketa, garraiobide eta
altxatzeko baliabideekin, eta segurtasun-baldintzetan.
e) Muntaketa-segida planoetan eta dokumentazio teknikoan oinarrituta ezarri du, hala eskatzen
bada.
f) Bero-instalazioetako aginte, kontrol eta babes elektrikoko elementuen arteko konexioak egin
ditu, planoak, eskemak, indarrean dagoen araudia eta zehaztapen teknikoak abiapuntu izanik.
2.- Segurtasuneko, hotzeko eta presioko aurretiazko funtzionamenduko proba partzialak egiten
ditu, eta, horretarako, berokuntza zentralizatuaren instalazioetako osagaiak eta sistemak behin betiko
abian jartzeko eragiketetan laguntzen du eta ezarritako funtzionamendu-baldintzak eta eskatzen diren
segurtasun-baldintzak betetzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Proba hauek egin ditu: espantsio-, drainatze- eta aireztatze-sistemen eta gainpresiotik
babesteko sistemen funtzionamendu-probak; fluidoen zirkuituak puztea; presio- eta estankotasunprobak eta dilatazio libreko probak; instalazioaren kontrol-sistemen eta bero-sorgailuaren segurtasunsistemen funtzionamendu-probak; berotzeko instalazioaren zarata- eta bibrazio-mailak neurtzea;
erregaiaren biltegiratze-mailak eta erregaia elikatzeko zirkuituen funtzionamendua neurtzea; fluido
bero-emailearen maila neurtzea; eta berotzeko instalazioetako osagaien prestazioen eta energiaeraginkortasunen probak egitea indarrean dagoen araudiaren arabera, ekipoek ezarritako balioak
dituztela egiaztatuz eta balio horiek doituz, ezarritako prozedurak erabiliz.
b) Agindutako segurtasun elektrikoko egiaztapenak egin ditu (kableak, lurrerako erresistentziaren
eta isolamenduaren neurriak, babesgailuen erantzuna, besteak beste), ezarritako prozedurei jarraikiz.
c) Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeari buruzko arauak bete ditu egindako probetan.
d) Egindako proben emaitzak ezarritako euskarrian dokumentatzen lagundu du.
3.- Berokuntza zentralizatuko instalazioek ondo funtziona dezaten eta haien errendimendu
energetiko optimoa kontrolatzeko behar diren mantentze-lanak egiten ditu, mantentze-lanen
plangintzari eta eragiketa-prozesuei jarraituz baita fabrikatzailearen arauei eta indarrean dagoen
araudiari jarraituz ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Berokuntza zentralizatuko instalazioaren mantentze-plan prebentibo/zuzentzailea
fabrikatzailearen protokoloen eta indarrean dauden arauen arabera gauzatu du, eta egindako eskuhartze zuzentzaile eta prebentibo guztiak horretarako finkatutako dokumentazioan idatzi ditu.
b) Bero-sorgailuen elementuak, keak kanporatzeko hodiak, trukagailuak, deposituak eta
berotzeko instalazioaren beste elementu batzuk garbitzeko eragiketak egin ditu.
c) Berokuntza zentralizatuaren instalazioko legionellaren kontrako mantentze-lan higienikosanitarioak egin ditu.
d) Ekipoen energia-egoera eta -eraginkortasuna zehazteko parametro fisikoak eta elektrikoelektronikoak neurtu ditu.
e) Hauek egiaztatu ditu: balbulen eta segurtasun-gailuen egoera; sentsore guztien
funtzionamendu zuzena; fluido bero-eramailearen tenperatura-, presio- eta emari-baldintzak; sistema
elektriko-elektronikoak eta erregulazio- eta kontrol-sistema; haizagailuetako eta ponpetako transmisio
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mekanikoen higadura, tentsioa eta lerrokadura; higatuta dauden makinen elementuak zer egoeratan
eta nola koipeztatuta dauden, berotze-, urratze- eta bibrazio-mailari behatuz.
f) Mantentze-eragiketa guztietan indarreko araudia, fabrikatzailearen oharrak eta laneko eta
ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak bete ditu.
4.- Berotzeko instalazioetako ekipo eta sistemen akatsak eta/edo matxurak kokatzen eta
diagnostikatzen ditu, dagokion mailan, planoak eta informazio teknikoa erabiliz, eta ezarritako
prozedurak aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Sistemen egoera, akatsa edo matxura diagnostikatzeko, dokumentazio teknikoa, matxuren
parteak eta neurketa-ekipo egokiak erabili ditu, eta, horri esker, matxura eta haren kausa identifika
daitezke ekipo, baliabide eta pertsonen segurtasun egokiarekin.
b) Beroa sortzeko sistemetan akatsak sorraraz ditzakeen iturria kausa eta efektuen prozesu baten
bidez kokatzen du, eta akatsa sorraraz dezaketen aldagaiak egiaztatu eta aztertzen ditu (presioak,
tenperaturak, kontsumoak, emariak, zarata eta bibrazio anormalak, galerak, lasaierak, oszilazioak,
organo mugikorren eta kojineteen egoerak, autodiagnosi-programek ematen dituzten datuak eta
abar).
c) Ekipo terminaletan (erradiadoreak, aerotermoak...) eta elementu eta ekipo osagarrietan
(motoponpak, balbulak...) akatsak sorraraz ditzakeen iturria kausa eta efektuen prozesu baten bidez
kokatu du, eta akatsa sorraraz dezaketen aldagaiak egiaztatu eta aztertu ditu (emariak, fluido beroeramailearen aldagai termodinamikoak, zarata eta bibrazio anormalak, presio-galerak, lasaierak,
oszilazioak, organo mugikorren eta kojineteen egoerak, autodiagnosi-programek ematen dituzten
datuak eta abar).
d) Sistema elektrikoetan eta erregulazio- eta kontrol-sistemetan akatsak sorraraz ditzakeen iturria
kausa eta efektuen prozesu baten bidez kokatu du, eta akatsa sorraraz dezaketen aldagaiak egiaztatu
eta aztertu ditu.
e) Matxuratutzat jo den eremuaren edo elementuaren parametro elektrikoen, kontrolen,
automatismoen eta komunikazio industrialaren egiaztapenak ekipo egokiarekin egin ditu, eta zer
elementu ordezkatu edo konpondu behar den zehaztu du.
f) Elementuen egoera zehazteko, haien zati funtzional bakoitza begiratu du, balorazioa egiteko
prozedura eta baliabide egokiak erabili ditu eta emaitzak zehaztasunez jaso ditu dagokion txostenean.
B) Edukiak:
1.- Berokuntza zentralizatuko instalazioetako sorgailuak, igorleak, elementu osagarriak, banaketasareak, ekipoak, instalazio elektrikoak eta erregulazio- eta kontrol-sistemak muntatzea
Berotzeko instalazioetako sorgailu, igorle eta elementu osagarriak kokatzea eskemak, planoak
eta dokumentazio teknikoa oinarri hartuta.
Muntaiaren prozedurak eta zehaztapen teknikoak.
Sorgailuetarako eta elementu osagarrietarako bankadak eta oinarriak. Motak eta ezaugarriak.
Beroa igortzeko ekipoen euskarriak eta loturak.
Berotzeko instalazioetako sorgailu, igorle eta elementu osagarrien muntaketa: galdarak eta
erregailuak; errekuntzaren produktuak botatzeko tximiniak eta eroanbideak; eguzki-energia
termikoaren biltzaileak; bero-trukagailuak; hezegailuak eta lehorgailuak; ur bero sanitarioaren
metagailuak eta intermetagailuak; Legionellaren aurkako prebentzio- eta babes-ekipoak; motoponpak
eta zirkulagailuak; espantsio-hodiak; erregai-tangak; bero-ponpak; neurketa eta kontrol-ekipoak;
elektrobalbulak; neurtzeko elementuak, zundak eta sentsoreak; ekipo terminalak; igorleak; balbulak.
Makinak eta ekipoak lerrokatu, nibelatu eta finkatzea.
Makinak, ekipoak eta sareak mihiztatu eta akoplatzeko teknikak.
Zundak eta sentsoreak makinetan eta ekipoetan muntatzeko teknikak.
Fluidoen banaketa eta garraioa.
Hodi-sareak muntatzeko, mekanizatzeko eta lotzeko teknikak.
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Zundak eta sentsoreak hodi-sareetan muntatzeko teknikak.
Hodiak jartzeko eta muntatzeko tekniketan erabiltzen diren erremintak, lanabesak eta baliabideak.
Mekanizazio-tekniketako prozedurak eta eragiketak. Erabilitako erremintak, makinak, lanabesak
eta ekipoak.
Muntaketa eta mekanizaturako material espezifikoak. Erabiltzeko mugak.
Euskarriak eta eusteak.
Bibrazioak eta dilatazioak.
Intsonorizazioa eta bibrazioen aurkakoak. Hodiei bero-isolatzaileak jartzeko teknikak.
Hodien pintaketa. Normalizazioa. Kolore-kodea.
Kontrol- eta erregulazio-ekipoak muntatzeko eta konexionatzeko teknikak.
Koadro eta instalazio elektrikoak muntatzea eta eraikitzea. Kanalizazioak.
Makinen eta ekipoen konexio elektrikoa.
Automatismo elektrikoak.
Automaten softwarea eta programazioa.
2.- Berokuntza zentralizatuko instalazioak martxan jartzea eta haien arauzko neurketak egitea.
Neurketa-, kontrol- eta eraginkortasun-teknikak.
Biltegiratzeko ontzien proba hidraulikoa.
Galdaren presio-proba.
Fluidoak garraiatzeko zirkuituaren estankotasuna eta erresistentzia mekanikoa neurtzeko proba.
Fluidoen zirkulazioa eta dilatazioa neurtzeko proba.
Oreka hidrauliko eta termikoko proba.
Eragingailu elektrikoen funtzionamendu-probak.
Konfortaren eta energia-aurrezpenaren probak.
Kutsaduraren aurkako probak eta neurketak. Errekuntzaren analisia.
Errekuntzaren produktuak erauzteko tximinia eta eroanbideetako tiroa neurtzeko probak.
Fluido bero-eramailearen presio, tenperatura eta emarien neurketa.
Zaraten neurketa eta bibrazioen egiaztapena.
Berotzeko instalazioetako elementu, ekipo eta makinen isolamenduaren eta konexioaren
segurtasun-probak.
Neurketa hauetan aplikatzea: energia elektrikoaren kontsumoa; erregai-kontsumoa; urkontsumoa; ur bero sanitarioren tenperatura; ekoiztutako ur bero sanitarioaren emaria eta bolumena;
ekoiztutako potentzia eta energia.
Giro-tenperaturaren grafikoa.
Anodo suntsigarrien eta korronte galbanikoen egoera-adierazlea.
Errekuntza-produktuen mailen adierazlea. Opakutasuna.
Berotzeko instalazioetan energia aurrezteko jarraibideak eta teknikak.
3.- Berokuntza zentralizatuko instalazioen mantentze-lanak. Matxurak eta kokapena.
Prebentziozko mantentze-lanak egiteko tresnak, erremintak eta baliabideak hornitzea,
identifikatzea eta maneiatzea.
Berotzeko instalazioen sistemaren prebentziozko mantentze-lanak: beroa sortu, banatu eta
igortzeko sistemaren, sistema elektrikoen eta automatismoen prebentziozko mantentze-lanak.
Berokuntza zentralizatuko instalazioak garbitzeko eragiketak.
Makinen egoera ikuskatzea eta identifikatzea tresna eta erreminta egokiekin probak eta neurketak
eginez.
Legionellaren aurkako mantentze-lan higieniko-sanitario prebentiboak, ur bero sanitarioko
instalazioetan.
Berokuntza zentralizatuko instalazioetako zirkuituak garbitzeko eragiketak.
Galdarak eta bero-sorgailuak garbitzeko eragiketak.
Ur bero sanitarioaren deposituak garbitzeko eragiketak.
Erregai-ontziak bete, berreskuratu, hustu eta garbitzeko prozedura.
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Fluido bero-eramailea duten zirkuituak bete, berreskuratu, hustu eta garbitzeko prozedura.
Erregaien eta fluido bero-eramaileen ihesen kontrola, prozedurak, hautemateko baliabideak eta
diagnostikoa.
Berokuntza zentralizatuko instalazioetako ekipo eta elementuen higadura-egoera ikuskatzeko eta
identifikatzeko teknikak.
Fluidoen banaketa eta garraioa ikuskatzea eta espezifikatzea.
Bero-ponpen egoera egiaztatzea.
Deposituen eta ontzien egoera zehaztea.
Ekipo terminalak egiaztatzeko teknikak.
Neurtzeko eta kontrolatzeko ekipoak doitzeko eragiketak.
Balbulak eta orekatze-elementuak doitzeko eragiketak.
Motorrak, detektagailuak, eragingailuak eta alarmak abiarazteko, erregulatzeko eta babesteko
sistemak aztertzeko eragiketak.
4.- Berokuntza zentralizatuko instalazioetan matxurak diagnostikatzea eta konpontzea
Matxuren eta ihesen hipotesiak, berokuntza zentralizatuko instalazioen ekipo, makina eta
elementuetan. Matxuren tipologia.
Sistemetako matxuren diagnostikoa eta kokapena: bero-sorrera; fluidoen zirkulazioa; erregaia
elikatzea; elektrikoa eta erregulaziozkoa; kontrola eta neurketa; espantsioa eta segurtasuna.
Berokuntza zentralizatuko instalazioetako elementuen egoeraren diagnostikoa.
Berokuntza zentralizatuko instalazioen mantentze-lan zuzentzaileetan esku hartzeko teknikak.
Mantentze-lanetan erabilitako makinak, ekipoak, lanabesak, erremintak eta baliabideak.
Berokuntza zentralizatuko instalazioen sistemaren prebentziozko mantentze-lanak: beroa sortu,
banatu eta igortzeko sistemaren, sistema elektrikoen eta automatismoen prebentziozko mantentzelanak.
Legionellaren kontrako mantentze-lan higieniko-sanitario zuzentzaileak.
Ihesak aurkitzea eta konpontzea, makinen, ekipoen eta osagarrien egoerari behatuz eta haiek
diagnostikatuz.
Pieza akastunak muntatzeko eta desmuntatzeko teknikak.
Berotzeko instalazioko matxurak konpontzea: matxura zer elementuk eragin duen zehaztea. Esku
hartzeko plan espezifikoa: elementua ordeztea.
Lanbide-modulua: Hozteko instalazioak
Kodea: E662
Kurtsoa: 2
Iraupena: 192 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Hozteko instalazioak aztertzen ditu, haren zatiak eta zati bakoitzaren ezaugarriak
identifikatzen ditu, eta instalazioei buruzko araudiarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
ditu.

a) Hozteko instalazioak erabilitako hozgarri motaren eta instalazioaren xedearen arabera sailkatu

b) Hozteko instalazio industrialak eta komertzialak osatzen dituzten zati edo elementuak
zerrendatu ditu, bakoitzaren funtzioa deskribatu du eta elkarrekin erlazionatu ditu.
c) Hozte-industrian energia aurrezteko erabiltzen diren teknikak deskribatu ditu.
d) Hozteko instalazioen muntaketa-lanei aplikatzen zaizkien araudien oinarrizko eskakizunak
deskribatu ditu (hozteko instalazio eta lantegietako segurtasun-araudia, behe-tentsioko araudi
elektroteknikoa, ingurumen-araudiak eta abar).
e) Erabilitako elementuei dagozkien eskuliburu teknikoak trebetasunez erabili ditu, eta haietan
ageri diren datuak interpretatu ditu.
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2.- Potentzia txikiko hozte-instalazioak konfiguratzen eta ezarritako kostu/kalitate erlazioari kasu
bakoitzean dagokion irtenbide tekniko onena hartzen du, dagokion araudia eta erregelamendua
aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazioaren hozte-potentzia kalkulatu du.
b) Instalazioen eskema mekanikoak eta elektrikoak egin ditu, sinbologia normalizatua erabiliz.
c) Instalazioaren konpresoreak, lurrungailuak, kondentsadoreak eta gainerako elementu eta
materialak katalogo tekniko-komertzialetatik hautatu ditu.
d) Zirkuitu-zati bakoitzeko hodien diametroak hautatu ditu, eta deskarga-, likido- eta xurgatzelineetako presio-galerak zehaztu ditu.
3.- Dokumentazio teknikoa oinarri hartuta hozteko instalazioak muntatzeko eragiketak egiten ditu,
dagozkion erremintak, ekipoak eta materialak erabiliz, segurtasun-arauak errespetatuz eta prozedura
normalizatuak eta dagozkien erregelamenduak aplikatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Dokumentazio teknikoa interpretatu du, instalazioa osatzen duten elementuak irudikapenean
erabilitako ikurren bidez eta muntaketan duten antolaketaren eta kokalekuaren bidez identifikatuz.
b) Instalazioaren muntaketa-faseak ezarri ditu, fase bakoitzean egin beharreko eragiketak eta
aplikatu beharreko arauak eta segurtasun-neurriak aipatuz.
c) Muntaketa egiteko materiala eta erremintak hautatu ditu.
d) Erabili beharreko elementuak eta materialak prozedura normalizatuen arabera prestatu ditu.
e) Instalazioaren zuinketa dagokion kokapenean egin du.
f) Eskatutako segurtasunarekin eta kalitatearekin trebetasunez egin du lan beharrezko
erremintekin eta tresnekin.
g) Hoditeria muntatu du, zehaztutako diametroak, euskarriak, balbulak eta elementuak kontuan
hartuz eta araudiari dagozkion lotura-prozedurak erabiliz.
h) Makinak eta elementuak sarearekin mihiztatu ditu, ondo ezarrita, lerrokatuta eta lotuta daudela
egiaztatuz eta bibrazioen aurka behar diren elementuak ezarriz.
i) Instalazioko makina eta elementuen automatismo- eta babes-kaxak muntatu ditu.
j) Kontrol-ekipo programagarriak muntatu ditu.
k) Kanalizazio elektrikoak muntatu ditu eta kable, ekipo, motorrak eta bestelakoak konexionatu
ditu, dagozkion baliabideak erabiliz eta behar diren prozedurak aplikatuz.
l) Sistema eta ekipoetako magnitudeak (elektrikoak, presioak, tenperaturak, emariak eta abar)
arauei jarraituz neurtu ditu, prozedura egokiak erabiliz eta lortutako emaitzak erreferentziakoekin
erlazionatuz.
m) Hala behar duten hodiak eta elementuak isolatu ditu, zehaztutako isolatzailea erabiliz eta
behar diren prozedurak aplikatuz.
n) Instalazioaren estankotasun- eta presio-probak egin ditu, ezarritako sistemak erabiliz.
ñ) Instalazioa deshidratatu eta hustu du, eta fluido hozgarria kargatu du.
o) Ekipo programagarrien kontrol-programak sartu ditu, ezarritako prozedurei jarraikiz.
p) Instalazioa hasierako espezifikazioen arabera abiarazi eta erregulatu du.
q) Instalazioa ondo dabilela egiaztatu du, puntu adierazgarrietan neurketak eginez.
B) Edukiak:
1.- Hozteko instalazioak
Hozteko instalazioen eskemen eta planoen adierazpen grafikoa. Normalizazioa. Sinbologia.
Hozteko instalazioen planoetan elementuak, makinak, ekipoak eta materialak identifikatzea.
Hozteko instalazioen elementuei, makinei, ekipoei eta materialei buruzko eskuliburuak erabiltzea.
Katalogo teknikoak (euskarri desberdinetan) eta hozteko instalazioen elementuei buruzko
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eskuliburuak erabiltzea.
Hozteko instalazioen eskemak egitea.
Txostenak egiteko arauak, formatuak eta metodoak.
Fluidoen mekanika. Fluidoen ezaugarriak. Fluidoen lekualdaketa.
Elikagaien kontserbazioa.
Hotz-ganbera komertzialak eta industrialak. Tenperatura positiboko eta tenperatura negatiboko
kontserbazio-ganberak. Produktu izoztuetarako ganberak. Hotz-premiak. Karga termikoak eta hotzpremiak kalkulatzea.
Isolamendua: isolatzaileak. Isolamenduari buruzko arauak. Materialak eta haien ezaugarriak.
Lodiera ekonomikoa. Hodiei eta elementuei bero-isolatzaileak jartzeko teknikak. Inguruko elementuak
ez izozteko teknikak. Arotzeria isotermikoa, itxiturak eta burdineria.
Intsonorizatzeko eta bibrazioen aurkako teknikak. Materialak.
Hozte-industrian energia aurrezteko erabilitako teknikak.
Hozteko instalazioak. Hozgarri motak eta erabilitako hozgarria.
Hozteko eta izozteko instalazioak: egitura, zatiak, osaera, bloke funtzionalak, funtzionamendua
eta funtzionamenduaren ezaugarriak eta parametroak.
Hozteko instalazioen kalkulua: instalazioaren elementuen hozte-potentziak kalkulatzea,
konpresorearen zilindrada, hodien diametroa, karga-galerak, isolatzailearen lodiera ekonomikoa,
kontsumoak eta abar.
Hozteko instalazioen makinak eta ekipoak. Aukeraketa.
Hoditeriak eta hodi-sareak. Euste-elementuak eta lotura-prozedurak.
Erregulazio- eta kontrol-sistemak. Kapazitatea murriztea, izotz zuria kentzea, automatizazioa eta
abar.
Ekipo programagarriak. Funtzionamendu-printzipioa. Softwarea eta programazioa.
Eskuliburu teknikoetan materialak hautatzea.
Hozteko instalazioak hainbat espezifikazioren arabera diseinatzea.
2.- Hozteko instalazioak muntatzea
Makinak eta ekipoak, hoditeria eta hodi-sareak, euskarriak, balbulak eta isolamenduak
muntatzeko eta mihiztatzeko teknikak. Muntaia-faseak. Muntaketa-faseen funtsezko puntuak.
Beharrezko materiala hornitzea.
Bibrazioen aurkako elementuak kokatzea, lerrokatzea, intsonorizatzea, eustea eta muntatzea.
Hozteko instalazioak zerbitzuan jartzea. Arauzko probak. Hozte-instalazioak hustu eta
deshidratatzea. Fluido hoztaileak eta hozgarriak erabiltzea.
Erremintak, lanabesak eta ekipo osagarriak.
Hozteko instalazioetako instalazio eta automatismo elektriko arruntak.
Makinak lerrokatzea eta sestran jartzea.
Ereduzko instalazioak programatzea eta zerbitzuan jartzea.
Fluido hoztailea eta lubrifikatzailea deshidratatzea eta kargatzea.
Hozteko instalazioak zerbitzuan jartzean gertatzen diren disfuntzioak: tipologia, ezaugarriak,
eraginak eta disfuntzioak kokatzeko eta konpontzeko prozedurak eta baliabideak.
Makina eta ekipoen isolamendu eta konexioetako segurtasun-neurriak.
Hozteko makina eta ekipoetako sistemen aldagaiak neurtzea.
Instalazioaren parametroak aldatzea, doitzea eta egiaztatzea.
Dokumentazioa eta formulario normalizatuak.
3.- Araudia eta segurtasuna
Hozteko plantetarako eta instalazioetarako segurtasun-araudia eta jarraibide tekniko osagarriak.
Hozteko instalazioetan aplikagarriak diren behe-tentsioko araudi elektroteknikoa eta jarraibide
tekniko osagarriak.
Hozteko instalazioetan aplikagarria den presio-aparatuei buruzko araudia.
Hozteko instalazioetan aplikagarria den jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta
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arriskutsuei buruzko araudia.
Ingurumen-babesari buruzko araudia.
Hozteko instalazioetan aplikagarriak diren UNE arauak.
Hauei buruzko arauak: txostenak egiteko adierazpen grafikoa, formatu normalizatuak eta
metodoak.
Segurtasuna erremintak maneiatzean eta muntaketa-eragiketetan.
Kalitatea muntaian.
Segurtasuna makinen, ekipoen eta haien zirkuituen instalazioan, konexioan eta isolamenduan.
Segurtasun-ekipoak eta teknikak.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak I.
Kodea: 3009
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problema errazak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna
eta autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi errazak proposatu ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik bildutako
zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesiak aztertu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats eman dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta frogen bidez defendatu du bere jarrera
hori.
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta gatazkak konpontzeko trebetasunak badituela
azaldu du.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Gidoi bati jarraikiz, ikerketa eta laborategiko praktika errazak egiten ditu; horretarako, hainbat
teknika aplikatzen ditu, materiala behar bezala erabili, magnitude egokiak neurtu, eta emaitzak
interpretatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko oinarrizko materialaren zerrenda egin du, izan ditzakeen aplikazioak ere jasota.
b) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
c) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitatetan adierazi.
d) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
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e) Egin behar duen teknika esperimental bakoitzean, kontuan izan ditu higiene- eta segurtasunbaldintzak.
f) Lan esperimentalean segurtasunaren oinarrizko arauak onartu eta bete ditu, eta erabili dituen
tresnak eta materiala zaindu ditu.
g) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
h) Hipotesiak aztertu ditu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
i) Metodo eta prozedura esperimental erraz eta askotarikoak planifikatu ditu hipotesia
gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
j) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
k) Antolatu eta interpretatu egin ditu datu esperimentalak, hainbat baliabideren laguntzarekin.
l) Azalpen arrazoituak eman ditu, hipotesia berresteko edo gezurtatzeko asmoz.
m) Ikerketaren emaitzen berri eman du, eta txostenak egin ditu hainbat baliabide eta euskarri
analogiko eta/edo digital baliatuta.
n) Lan zientifikoa antolatu du, ordenari eta zehaztasunari eutsita.
ñ) Informazioa hainbat formatutan bilatu, kontsultatu eta erabili du.
o) Egoki erabili du hiztegi zientifikoa.
3.- Materiak naturan izaten dituen forma guztiak aintzat hartuta, materiaren funtsezko
propietateak identifikatzen eta deskribatzen ditu, magnitude fisikoak eta oinarrizko unitateak sistema
metriko hamartarrean erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren propietateak deskribatu ditu.
b) Luzeraren, masaren eta edukieraren unitate-aldaketak egin ditu.
c) Bolumenaren eta edukieraren unitateen arteko baliokidetasuna identifikatu du.
d) Eguneroko egoeretan neurketak egin ditu, eta notazio zientifikoaren bitartez adierazi du
emaitza, Nazioarteko Sistemako unitateetan.
e) Materiaren propietate orokorrak eta propietate bereziak bereizi ditu, eta propietate berezien
bitartez substantziak identifikatu ditu.
f) Materiak izan ditzakeen agregazio-egoerak identifikatu ditu.
g) Materiaren egoera-aldaketak identifikatu eta izendatu ditu.
h) Eredu zinetiko-molekularra erabili du egoera-aldaketak azaltzeko.
i) Substantzia baten agregazio-egoerak zeintzuk diren bereizi du, fusio- eta irakite-tenperatura
jakinda.
j) Irakitearen eta lurrunketaren arteko aldeak zehaztu ditu, adibide errazen bitartez.
4.- Nahaste sinpleen osagaiak bereizteko metodo egokiena erabiltzen du, nahastearen oinarrian
dagoen prozesu fisiko edo kimikoarekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adibide errazen bitartez, sistema material homogeneoak eta heterogeneoak identifikatu ditu.
b) Substantzia puruak eta nahasteak zer diren identifikatu eta deskribatu du.
c) Substantzia puruen eta nahasteen arteko desberdintasun nagusiak zeintzuk diren adierazi du.
d) Prozesu fisikoak eta kimikoak bereizi ditu.
e) Substantzien zerrenda batetik, nahasteak, substantzia sinpleak eta konposatuak hautatu ditu.
f) Nahasteak bereizteko metodo errazak aplikatu ditu modu praktikoan.
g) Lanbideekin lotura duten materialen oinarrizko ezaugarri orokorrak deskribatu ditu, IKTak
erabilita.
h) Talde-lanaren aldeko jarrera agertu du.
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5.- Ohartzen da energia dagoela prozesu naturaletan, eta bizitza errealeko fenomeno errazak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketak egiteko ahalmenarekin lotu du energiaren kontzeptua.
b) Energiaren esku-hartze agerikoa duten eguneroko bizitzako egoerak identifikatu ditu.
c) Organismoari eta bizitzari eustearekin lotutako prozesuen artetik, energiak egiteko
garrantzitsua betetzen duen prozesuak deskribatu ditu.
d) Energia magnitudetzat definitu du, eta badaki energia neurtzeko zer unitate erabiltzen diren.
e) Energiaren unitate-aldaketak aplikatu ditu.
f) Beroa eta tenperatura bereizi ditu.
g) Eguneroko fenomenoetan agerian geratzen diren energia motak identifikatu ditu.
h) Energiaren kontserbazioa azaldu du, hainbat sistematan.
i) Askotariko energia-iturriak azaldu ditu.
j) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen taldeak finkatu ditu.
k) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen abantailak eta eragozpenak (lortzeko modua,
garraioa, erabilera) azaldu ditu, IKTak erabilita.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko energia-iturriak zeintzuk diren aztertu du, eta lanbide-profilarekin
lotura dutenak aipatu ditu.
6.- Osasuna eta gaixotasuna bereizten ditu, eta osasunarekin lotutako arrisku-egoerak
identifikatzen; horretarako, giza gorputzari buruzko jakintza baliatzen du, eta gure bizimoduaren
ohiturak gaixotasun ohikoenekin lotzen, gaixotasun horien aurkako oinarrizko defentsa-printzipioak
aipatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsonentzako osasun- eta gaixotasun-egoerak identifikatu ditu.
b) Herritarren gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso ohikoenak identifikatu eta sailkatu ditu, eta
gaixotasun horien kausak, agente eragileak, prebentzioa eta tratamenduak aipatu ditu.
c) Immunitate-sistemaren oinarrizko funtzionamendua azaldu du, eta txertatzea gaixotasunen
prebentziorako ekarpen biomedikoa dela balioetsi du.
d) Aintzat hartu du txertatze-kanpainak garrantzitsuak direla gaixotasun infekziosoen
prebentzioan.
e) Zer organo mota ematen diren deskribatu du, baita transplanteetan izaten diren arazoak ere.
f) Higiene pertsonaleko, zaintzako eta atseden hartzeko oinarrizko ohiturak egokiak direla onartu
eta justifikatu du.
g) Dagokion lanbide-ingurune hurbilenekoarekin lotutako osasunarekiko arrisku-egoerak
identifikatu ditu.
h) Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren oinarrizko funtzionamendua nolakoa den eta zer
aukerak eskaintzen dituen ikertu du Internet bidez.
7.- Jabetzen da garrantzitsua dela prebentzio-ohiturak eta bizimodu osasungarriko ohiturak
hartzea, nutrizioan inplikatuta dauden gailu eta sistemei dagokienez; oinarrizko egitura anatomikoak
dagozkien funtzioekin lotzen ditu, eta eremu pertsonaleko eta sozialeko egoera praktikoak ikertzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta gailuen oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu
ditu grafiko eta eskema analogiko eta digitaletan.
b) Nutrizio-sistemen eta -gailuen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
ohikoenak identifikatu ditu.
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d) Ikasgelan, laborategian eta Interneten ikerketak egin ditu elikagaietan dauden mantenugaiei
buruz eta elikadura orekatu eta osasungarria izateak duen garrantziari buruz.
e) Bere jakintza aplikatu du, dieta pertsonalak egiteko, eta ongizatea lortzearekin eta nutrizioohitura osasungarriak hartzearekin lotutako ondorioak atera ditu.
8.- Badaki zeinen garrantzitsua den ohitura eta bizimodu osasungarriak izatea gizakien harreman
eta ugalketako prozesuei begira, eta, horretarako, giza anatomiaren eta funtzionamenduaren
oinarrizko alderdiak zeintzuk diren ikasteaz gain, egoera praktikoak aztertzen ditu, ingurune hurbilean
kokatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza ugalketa- eta nerbio-sistemaren oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu ditu grafiko eta
eskema analogiko eta digitaletan.
b) Erlazio- eta ugalketa-sistemen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Substantzia adiktiboek eta, bereziki, nerabezaroan arrisku handienekoak direnek (tabakoa,
alkohola, kanabisa...) gorputzean eragiten dituzten efektu nagusiak zeintzuk diren ikertu du
laborategian, ikasgelan eta Internet bidez; jabetu da zeintzuk diren osasun-arriskua dakarten egoerak
eta jokabideak, eta konturatu da substantzia horiek kontsumitzea arriskutsua dela.
d) Higienezko eta sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitzeko ohiturak identifikatu ditu, eta
norberaren ongizatea zein osasun kolektiboa sustatzeko ondorioak atera ditu.
e) Metodo antikontzeptiboak alderatu ditu, eta aintzat hartu du zeinen garrantzitsuak diren sexutransmisioko gaixotasunen prebentzioan.
f) Norberaren eta ingurukoen sexualitatea onartu du, eta sexu-nortasun guztiak errespetatu.
g) Lagundutako ugalketa-tekniken eta in vitro ernalketaren bitartez gizarteari eragindako onurak
argudiatu ditu.
9.- Hainbat zenbaki mota dituzten askotariko problemak ebazten ditu, eta, kalkulatzeko modu
egokiena aplikatzeaz gain, emaitza testuingurura egokitzen ote den balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili dituen zenbaki motak identifikatu ditu.
b) Kalkuluak ongi egin ditu, buruz edo algoritmo bidez, arkatzez eta kalkulagailua (fisikoa edo
informatikoa) erabilita.
c) Berretzaile natural eta osoa duten berreturak egin ditu, eta dagozkion propietateak erabili ditu.
d) Notazio zientifikoa erabili du, eta zenbaki oso handi edo oso txikiekin kalkuluak egin ditu.
e) Zenbakizko zuzenaren gainean irudikatu ditu zenbaki errealak.
f) Proportzioa adierazpen matematikotzat identifikatu du.
g) Magnitudeak alderatu ditu, eta haien proportzionaltasun mota ezarri du.
h) Hiruko erregela erabili du problemak ebazteko.
i) Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalak identifikatu ditu.
j) Interes bakuna eta konposatua aplikatu du eguneroko jardueretan.
k) Eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat problema ebatzi ditu.
l) Proportzionaltasun-problemak ebatzi ditu.
10.- Neurriei buruzko problemak ebatzi, dagozkion jakintzak baliatu eta lortutako emaitzak
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Neurketak egin ditu zuzenean.
b) Sistema metriko hamartarraren oinarrizko unitateak eta unitate eratorriak ezagutu eta erabili
c) Angeluak neurtzeari buruzko problema geometrikoak ebatzi ditu.
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d) Denbora neurtzeari buruzko problemak ebatzi ditu.
e) Zeharkako metodoen bidez neurtzeko problemak ebatzi ditu.
f) Pitagorasen Teorema aplikatu du hainbat testuingurutan.
g) Irudi lauen azalera kalkulatu du, irudi horiek beste irudi sinpleago batzuetan deskonposatuta.
h) Gorputz sinpleen bolumenak kalkulatu ditu.
11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, adierazpen aljebraiko errazak erabiltzen ditu,
ebazpen-metodo egokienak aplikatu eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak.
b) Adierazpen aljebraiko errazak sinplifikatu ditu.
c) Lehen mailako ekuazio errazak ebatzi ditu.
d) Problemak ebatzi ditu hizkuntza aljebraikoaren bidez.
e) Emaitzak problemaren testuinguruan interpretatu ditu; prozesua azaldu du, eta koherentea ote
den balioetsi.
f) Software egokia baliatu du, kalkulu aljebraikoak egin ditu eta ekuazio errazak ebatzi ditu.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: Antolaketa. Materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko material errazak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko eta txostenak aurkezteko estrategia, jarraibide eta
irizpideak.
3.- Materiaren formak:
Materia. Materiaren ezaugarri orokorrak. Masa eta bolumena.
Gorputz baten masa eta bolumena neurtzea. Masaren eta edukieraren unitateak. Luzeraunitateak. Nazioarteko Unitate Sistema.
Materiaren ezaugarri bereziak.
Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Materiaren egoera-aldaketak.
Materiaren izaera korpuskularra. Eredu zinetiko-molekularra.
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4.- Substantziak bereiztea
Sistema material homogeneoak eta heterogeneoak.
Sistema bereziki interesgarriak: uretako disoluzioak.
Substantziak bereizteko oinarrizko teknikak.
Substantzia puruen eta nahasketen arteko aldea.
Substantzia puruen sailkapena. Substantzia sinpleak eta konposatuak.
Lanbide-profilari lotutako materialak.
5.- Energia prozesu naturaletan
Energiaren adierazpenak naturan.
Energia eguneroko bizitzan.
Energia, beroa eta tenperatura. Unitateak.
Energia motak.
Energiaren transformazioa eta kontserbazioa.
Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak.
Energiaren erabilera eta kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan: lanbide-profilarekiko lotura.
6.- Osasuna eta gaixotasuna
Osasuna eta gaixotasuna. Osasunaren alorreko faktore determinatzaileak. Gaixotasun
infekziosoak eta ez-infekziosoak.
Higienea eta gaixotasunen prebentzioa. Norberaren baitan eta laneko eremuetan ohitura
osasungarriak izatea zeinen garrantzitsua den balioestea.
Sistema immunitarioa. Txertoak. Zelulak, odola eta organoak transplantatzea eta ematea.
Norberaren eta besteren gorputza onartzea, mugak muga eta aukerak aukera.
Osakidetza Euskal Osasun Sistemari buruzko oinarriko ideiak.
7.- Giza nutrizioa
Nutrizio-prozesuan inplikatutako sistema eta gailuen oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren
ikuspegi orokorra.
Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
nagusiak.
Elikagaiak eta mantenugaiak. Dieta orekatua. Elikadura-portaeraren arazoak. Nutrizioarekin
lotutako higienea, prebentzioa eta bizimodu osasungarriak.
8.- Giza erlazioa eta ugalketa
Nerbio-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Drogak eta substantzia adiktiboak. Eragiten dituzten efektu nagusiak eta arazoak. Prebentzioa eta
eragina gizarte-ingurunean.
Giza ugalketa-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Osasuna eta higiene sexuala. Metodo antikontzeptiboak. Sexu-transmisiozko gaixotasunak.
Prebentzioa.
Giza sexu-erantzuna: afektibitatea, sentsibilitatea eta komunikazioa. Sexualitatearen eta
ugalketaren arteko aldea.
9.- Eragiketak zenbakiekin
Zenbaki motak ezagutzea eta bereiztea. Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea.
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketarako ohiko algoritmoak erabiltzea.
Eragiketen eta parentesiak erabiltzeko arauen hierarkia eta propietateak, zenbaki oso, hamartar
eta zatiki errazekin eginiko kalkulu idatzietan.
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Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko,
tresna horiek erabiltzea komeni ote den erabakita, egin beharreko kalkuluen konplexutasunaren eta
emaitzetan behar den zehaztasun-mailaren arabera.
Problemak ebaztea, zenbaki oso, hamartar eta zatikiekin eragiketak egin behar direla.
Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalen egoera errealak
identifikatzea. Proportzionaltasunarekin lotutako arazoak.
Ehunekoak. Ehunekoen problemak.
10.- Neurria
Magnitudeak neurtzea. Neurri-unitateak. Neurtzeko tresnak.
Sistema metriko hamartarra (SMH)
Angeluak neurtzea.
Denbora neurtzea.
Gutxi gorabeherako neurriak. Neurrien estimazioa.
Errore-marjina.
Zeharkako neurketak. Pitagorasen teorema.
Figuren azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak.
11.- Hizkuntza aljebraikoa
Ahozko hizkuntzako egoerak hizkuntza aljebraikora eramatea.
Adierazpen aljebraiko errazak dituzten eragiketak.
Ezezagun bat duten lehen mailako ekuazioak ebaztea.
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen bidez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea I.
Kodea: 3011
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa interpretatzen du, baita paisaia
naturalarekin zer nolako lotura izan zuten ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen giza taldeek eta lehen gizarteek paisaia naturalean izandako eragina identifikatu du.
b) Historiaurreko giza taldeen kokapena, joan-etorriak eta ingurunerako egokitzapena azaldu ditu.
c) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa balioetsi du, baita paisaia
naturalekin zer nolako lotura izan zuten ere.
d) Antzinaroko gizarte garrantzitsuenetako zenbaiten oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteek Iberiar Penintsulan utzitako aztarna materialak
identifikatu ditu.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa osatzen duten elementuak aintzat hartu eta
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinaroko lehen zibilizazioek mendebaldeko zibilizazioari egindako ekarpen
garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
b) Lehen zibilizazio hiritarren bereizgarri garrantzitsuenak identifikatu ditu.
c) Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak balioetsi eta errespetatu ditu.
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d) Geure kultura- eta natura-ondarearen aberastasuna eta aniztasuna balioetsi, errespetatu eta
gozatu du.
e) Ikasi du zer egin hura kontserbatzeko eta hobetzeko.
3.- Lehen industria-eraldaketak gertatu arteko Europako espazioa eratzeko prozesua
interpretatzen du, eta prozesu horren ezaugarri garrantzitsuenak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinako mundutik Erdi Aroko mundura igarotzeko prozesua aztertu du, baita Europako
espazioaren bilakaera ere.
b) Amerikan inperio kolonialak eratzeak kultura autoktonoetan eta europarrean izan zituen
ondorioak balioetsi ditu.
c) Aro Modernoko monarkia absolutuaren eredu politikoa eta gizarte-eredua identifikatu ditu.
d) Aztergai dugun aldian Europako biztanlerian izandako eraldaketen oinarrizko adierazle
demografikoak aztertu ditu.
e) Arte-estilo nagusietako artelanak identifikatu ditu.
f) Tituluaren profilari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du.
4.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan baliatu ditu, ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak
eta oinarrizko hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo komunikabideetako ahozko testuen egitura aztertu du, eta haien ezaugarri
nagusiak identifikatu ditu.
b) Entzute aktiboa egin du, eta ahozko mezu baten zentzu orokorra eta eduki espezifikoak
identifikatu ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
6.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita
hautatutako testu laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egunero erabiltzen diren idatzizko testuen egitura aztertu du.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
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c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatu ditu, eta ateratako
ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Idatzizko testuak lantzeko jarraibide sistematikoak bete ditu; erabilera diskriminatzaileak
saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
g) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta testuinguruari egokitutako hiztegia erabili.
h) Testuak idazteko garaian gramatikaren eta ortografiaren arau nagusiak aplikatu ditu, testuak
zuzenak eta zehatzak izan daitezen.
i) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
7.- Literatura-testu adierazgarriak irakurtzen ditu, eta norberaren gustua eta irakurtzeko ohitura
eraikitzeko irizpide estetikoak sortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez.
b) Literatura-lanei buruzko informazioa biltzeko tresnak baliatu ditu.
c) Literatura-lan batetik modu positiboan eta negatiboan balioetsitako alderdiei buruzko iritzi
pertsonal arrazoituak adierazi ditu.
d) Obraren edukia bere bizipenekin erlazionatu du.
e) Literatura-testuak ulertzeko estrategiak aplikatu ditu, betiere literaturaren oinarrizko arrazoiak
eta gaiak aintzat hartuta.
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta oinarrizko
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, zentzu orokorra eta ideia nagusiak identifikatu ditu, eta proposatutako
lanerako behar duen informazioa hautatu du.
b) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
c) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko oinarrizko estrategiak erabili ditu.
d) Hiztegi, esamolde eta esaldi errazak eta ohikoak erabili ditu, oinarrizko lokailuen bidez lotuta,
komunikazio-truke laburretan ongi moldatzeko moduan.
e) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu gai
ezagunei buruz, aurrez gidoia finkatu ondoren.
f) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
g) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
h) Behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako oinarrizko arauak (kortesia-legeak, erregistroa,
hitzik gabeko hizkuntza edo bestelakoak) komunikazio-trukeetan.
9.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta, gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
b) Testuaren funtsezko ideiak eta komunikazio-asmoa identifikatu ditu.
c) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur eta errazak sortu ditu, ongi egituratuta eta autonomia nahikoaz.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu gelan landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabili ditu
informazioa bilatzeko, idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta
lankidetzan jarduteko.
j) Interesa adierazi du Ingelesa ikasteko eta komunikaziorako erabiltzeko.
k) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko, eleaniztun izatea zeinen
garrantzitsua den onartu du.
l) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Historiaurreko gizarteak eta haien natura-ingurunea
Paisaia naturalaren oinarrizko osagaiak eta faktoreak: klima, erliebea, hidrografia eta landaretza
naturala.
Historiaurreko taldeen ezaugarri orokorrak: nomadismotik sedentarismora.
Antzinaroko gizarte hiritarren oinarrizko ezaugarriak.
Grezia eta Erroma Iberiar Penintsulara iritsi eta bertan egon zirela adierazten duten adibideak.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa
Geure ondare historiko-artistikoaren eta naturalaren aberastasuna eta aniztasuna.
Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak.
Garai eta kultura desberdinetako zenbait arte-lanen oinarrizko analisiak egiteko jarraibideak.
3.- Europako espazioa eratzeko prozesua Erdi Aroan eta Aro Modernoan
Europaren bereizgarri nagusiak Erdi Arloan eta Aro Modernoan:
Erdi Aroko Europaren ezaugarri orokorrak.
Monarkia Absolutuetako Europaren ezaugarri orokorrak.
Amerika konkistatu eta kolonizatzearen alderdi garrantzitsuenak.
Biztanleria:
- Oinarrizko adierazle demografikoak.
- Zenbait erregimen demografikoren oinarrizko ezaugarriak.
- Biztanleria-grafikoak.
- Europako bilakaera demografikoaren ezaugarri garrantzitsuenak.
4.- Gizarte-zientziak interpretatzeko oinarrizko prozedurak
Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak: idatzizko eta ahozko testuen ulermena,
berariazko hiztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz behar bezala adieraztea eta abar.
Denbora eta espazioa kokatzeko tresna errazak.
5.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
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- Ahozko komunikazioaren hizkuntzaz kanpoko elementuak.
- Hizkuntzaren ahozko erabilera informal eta formalak.
- Komunikazio-testuinguruari egokitzea.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Gaur egungo gertakariei buruzko ahozko azalpen errazak.
- Ahozko aurkezpen errazak.
- Ikus-entzunezko bitartekoak eta IKTak erabiltzea lagungarri.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Arau soziokomunikatiboak.
6.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Idatzizko testuak. Testu motak. Eguneroko bizitzari eta lanbideari dagozkien testuen ezaugarriak.
Irakurketa-estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testu-lokailu nagusiak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
Hainbat hiztegi erabiltzeko jarraibideak.
7.- Literatura-testuak irakurtzea
Literatura-pasarteak irakurtzeko jarraibideak.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura-generoen oinarrizko ezaugarriak estiloari eta gaiari dagokienez:
Narratiba.
Poesia.
Antzerkia.
8.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea.
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Atzerriko hizkuntzan ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa.
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak, bestelakoak.
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu laburrak ulertzea, hainbat euskarritan.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategien erabilera gidatua: aurrea hartzea, egiaztapena,
laguntza bisuala, bestelakoak.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesu gidatua: plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea eta
berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzeko prozesu gidatua, hainbat euskarritan.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
9.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
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Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea: aurrerapena,
egiaztapena, dedukzioa, zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, atzerriko
hizkuntzan idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen oinarrizko hizkuntzaelementuen erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta gidatua egitea: maiz agertzen den lexikoa,
egitura eta esamolde arruntak...
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero gehiago erabiltzea informazioa bilatzeko,
idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak II.
Kodeak: 3019
Kurtsoa: 2
Iraupena: 144 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problemak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna eta
autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesi guztiak aztertu ditu, eta azalpen arrazoituak eman ditu hipotesiak berresteko edo
gezurtatzeko asmoz.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats egin dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta argudio eta frogen bidez defendatu du
jarrera hori .
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta erakutsi du badituela gatazkak konpontzeko
trebetasunak.
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h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Ikerketak eta laborategiko praktikak egiten ditu; horretarako, metodologia zientifikoa aplikatu,
materiala behar bezala erabili, gauzatzeko modua balioetsi eta emaitzak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
b) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitateetan adierazi.
c) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
d) Lan esperimentalean segurtasunaren eta higienearen oinarrizko arauak onartu eta bete ditu,
eta erabili dituen tresnak eta materiala zaindu ditu.
e) Prozedura esperimental errazak planifikatu ditu hipotesia gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
f) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
g) Datu esperimentalak antolatu eta interpretatu egin ditu, hainbat baliabideren laguntzarekin.
h) Entseguen txostenak egin ditu, eta zer prozedura jarraitu duen, zer emaitza lortu duen eta
azkenean zer ondorio atera dituen adierazi du txosten horietan.
i) Hiztegi zientifikoa egoki erabili du laborategiko txostenetan.
3.- Prozesu biologikoetan eta industrian gertatzen diren erreakzio kimikoak zeintzuk diren
bereizten du; eguneroko bizitzan duten garrantzia argudiatzen du, eta gertatzen diren aldaketak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizi ditu, eguneroko bizitzako ekintzetan, substantzia berriak
sortu ote diren arabera.
b) Erreakzio kimiko errazetan erreaktiboak eta produktuak identifikatu ditu.
c) Eguneroko bizitzako, naturako eta industriako erreakzio kimiko garrantzitsuenak identifikatu
ditu.
d) Endotermiko eta exotermikoetan sailkatu ditu erreakzio kimikoak.
e) Hainbat erreakzio kimiko tipo bereizi ditu, hala nola errekuntza, oxidazioa, deskonposizioa,
neutralizazioa eta sintesia.
f) Erreakzio kimiko errazen osagaiak eta prozesua identifikatu ditu laborategian saiakuntzak
eginda.
g) Txostenak egin ditu formatu digitalean, lanbide-profilarekin lotura duten industriei buruz, eta
industria horietan gertatzen diren prozesuak deskribatu ditu sinpleki.
4.- Elkarrekin lotzen ditu ohiko egoeretan sortzen diren indarrak eta indar horiek eragiten dituzten
efektuak, aintzat hartuta objektuen mugimenduan edo pausagunean lagungarri ote diren eta zer
magnitudek parte hartzen duten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eguneroko mugimenduak bereizi ditu, ibilbidearen eta bizkortasunaren arabera.
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b) Egindako distantzia, abiadura eta denbora elkarren artean lotu ditu, eta magnitude horiek
Nazioarteko Sistemaren unitateetan adierazi ditu.
c) Mugimendu zuzen uniformea zehazten duten parametroak adierazpen grafikoen eta ekuazio
matematikoen bitartez lotu ditu.
d) Abiaduren kalkulu errazak egin ditu mugimendu uniformeetan.
e) Eguneroko bizitzako egoeretan esku hartzen duten indarrak identifikatu ditu, eta eragiten
dituzten efektuekin lotu ditu.
f) Egoera zehatzetan, indar baten eta indar horrek gorputz baten mugimendu-egoeraren
deformazioan edo aldaketan izaten duen efektuaren arteko lotura ezarri du.
g) Makina sinpleen baliagarritasuna onartu du; haien funtzionamendua interpretatu du, eta makina
horien efektuei dagozkien kalkulu errazak egin ditu.
h) Eguneroko bizitzako egoeretan marruskadura-indarren efektuak zeintzuk diren aztertu du.
i) Gorputzen pisua interpretatu du, eta badaki pisu horren erantzule grabitate-indarra dela.
j) Newton-en legeak eguneroko bizimoduko egoeretan aplikatu ditu.
5.- Energia elektrikoaren ekoizpenari, garraioari eta erabilerari dagozkion oinarrizko alderdiak
identifikatzen ditu, baita haren kontsumoan esku hartzen duten faktoreak ere; horretarako, gertatzen
diren aldaketak eta magnitude nahiz balio bereizgarriak deskribatzen ditu, eta elektrizitateak
zientziaren eta teknologiaren garapenean eta jendearen bizi-baldintzetan duen eragina balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren izaera elektrikoa azaldu du fenomeno elektrostatikoak agerian jartzen dituzten
eguneroko egoeretan.
b) Azaldu du eroale baten bitartez mugimenduan dauden kargak direla korronte elektrikoa, eta
magnitude garrantzitsuenen esanahia interpretatu du.
c) Zirkuitu elektriko sinpleak eta haien elementuak identifikatu eta irudikatu ditu, eta haien
oinarrizko funtzioak deskribatu.
d) Eguneroko bizimoduan elektrizitatea kontsumitzean aintzat hartu beharreko oinarrizko
magnitude fisikoak identifikatu eta maneiatu ditu.
e) Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena aztertu ditu, eta haiek hobetzeko ildoak
ezarri ditu.
f) Energia elektrikoa sortzen denetik erabiltzailearengana iristen den arteko etapen oinarrizko
deskribapena egin du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektrikoei buruzko informazioa bildu du, eta mota
bakoitzaren alde onak eta alde txarrak aztertu ditu.
h) Energia nuklearra erabiltzearen alderdi positiboak eta negatiboak aztertu ditu. Isuri eta
hondakin nuklearrak.
i) Elektrizitateak zientziaren eta teknologiaren garapenari eta bizi-baldintzak hobetzeari zer
ekarpen egiten dizkien onartu du, baita zer arrisku dituen ere.
6.- Kutsatzaile atmosferiko garrantzitsuenak kategorizatzen ditu, eta haien jatorriak identifikatzen
ditu; halaber, eragiten dituzten efektuekin lotzen ditu, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Atmosferak izaki bizidunak babesteko betetzen duen eginkizuna justifikatzen duten arrazoiak
identifikatu ditu, eta argudio errazekin justifikatu ditu.
b) Kutsadura atmosferikoaren fenomenoak zeintzuk diren aztertu du, baita zein diren fenomeno
horien eragile garrantzitsuenak ere.
c) Euri azidoaren fenomenoari buruz ikertu du, fenomenoaren berehalako eta etorkizuneko
ondorioak zeintzuk diren ere ikasi du, nola saihets daitekeen kontuan izanik.
d) Berotegi-efektua bizia garatzeko zein garrantzitsua den deskribatu du, eta berotze globalaren
arazoa, arazoa zer arrazoik eragiten duten eta arazoa gutxitzeko neurriak azaldu ditu.
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e) Ozono-geruzaren garrantzia deskribatu du, eta era errazean azaldu ditu arian-arian geruza hori
suntsitzearen ondoriozko arazoak.
7.- Uraren kutsatzaileak identifikatzen ditu, kutsatzaile horiek ingurumenean duten efektua
bakoitzaren arazketa-tratamenduarekin lotzen du, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planetan bizia izateko eta bizirauteko urak betetzen duen eginkizuna onartu eta balioetsi du.
b) Lurrean, oro har, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, baliabide hidrikoak nola banatzen
diren azaltzen duten diagramak eta eskemak interpretatu ditu, baita baliabide horiek biziarengan eta
gizakiongan duten eragina azaldu ere.
c) Ur geza modu jasangarrian kudeatzeak zer esan nahi duen azaldu du, eta kudeaketa horretan
lagunduko duten neurriak zerrendatu ditu.
d) Akuiferoak kutsatzeak izaki bizidunen populazioengan duen efektu kaltegarria identifikatu du.
e) Laborategian, hainbat jatorritako ur-laginen kutsatzaile posibleak identifikatu ditu.
f) Uraren kutsadurak eta ura arduragabe erabiltzaileak eragiten dituzten efektuak aztertu ditu.
8.- Lurreko gainazalaren erliebeak eta paisaiak eratzeko eta aldatzeko prozesuak sailkatzen ditu,
eta eragile geologikoen eta gizakion ekintzarekin lotzen ditu, prozesu horiek baldintzatzen dituen
aldetik; halaber, baliabide geologikoak eta lurzorua zaintzeko lagungarri diren neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erliebearen modelaketa baldintzatzen duten faktoreak (klima, arroka-materialen ezaugarriak...)
modelaketaren ondorio diren paisaia motekin lotu ditu.
b) Meteorizazioko, higadurako, garraioko eta sedimentazioko prozesuak bereizi ditu.
c) Kanpoko eragile geologiko garrantzitsuenak bereizi ditu, eta erliebea eratzeko prozesuekin zer
nolako lotura duten adierazi du.
d) Elkarrekin lotu ditu eragile geologiko nagusien ekintza eta paisaian eragiten dituzten zenbait
forma.
e) Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan eta
aldaketan zer garrantzi duten aztertu du.
f) Lurzorua kutsatzen duten faktore eta arrazoi nagusiak identifikatu ditu, eta lurzoruaren
kontserbazioa eta baliabide geologikoak egoki kudeatzea garrantzitsuak direla onartu du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko eta ingurune hurbileneko paisaia bereizgarriei buruzko ikerketa
egin du, eta paisaia horren modelatzea baldintzatu duten giza faktoreetako zenbait identifikatu ditu.
9.- Ingurumen-orekari laguntzen dio; horretarako, ingurumen-arazo nagusien arrazoiei eta
ondorioei buruzko argudioak ematen ditu, betiere garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, eta
ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko ekintzak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ingurumen-arazo garrantzitsuenak sailkatu ditu, dela oro har, dela Euskal Autonomia
Erkidegoan: baliabideak ahitzea eta gehiegi ustiatzea, kutsadura areagotzea, biodibertsitatea galtzea,
klima aldatzea, desertifikazioa, hondakinak, eta beste.
b) Ingurumen-arazo nagusiak arazo horiek eragiten dituzten arrazoiekin lotu ditu, eta arazoen
ondorioak ere zehaztu ditu.
c) Baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatu behar direla argudiatu du.
d) Birziklatzearen eta baliabide materialak berrerabiltzailearen alde onak eta alde txarrak aztertu
ditu.
e) Energia-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea ingurumenarentzat zein garrantzitsua den
azaldu du.
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f) Bere aztarna ekologikoa kalkulatu du, eta adierazi du baliabide naturalen kontsumoa
desorekatua eta gehiegizkoa dela.
g) Ingurumenaren narriadura geldiarazteko konpromiso eta ekintza pertsonalen zerrenda egin du.
h) Ikastetxean ingurumena hobetzeko jardueretan parte hartu du.
i) Euskal Autonomia Erkidegoan garapen jasangarriarekin lotuta egiten diren ingurumenestrategietako zenbait identifikatu ditu.
10.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, ekuazioak eta ekuazio-sistemak ebazteko
metodoak aplikatzen ditu, eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adierazpen aljebraiko errazak egin eta sinplifikatu ditu.
b) Zenbakizko balioak atera ditu adierazpen aljebraiko batetik.
c) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak, eta ezezagunak
identifikatu ditu.
d) Lehen eta bigarren mailako ekuazio errazak ebatzi ditu, modu aljebraikoan eta grafikoki.
e) Problema bat ebazteko ekuazio egokiak proposatu ditu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak eta beste jakintza-arlo batzuetakoak ebatzi ditu, ekuazioen
eta sistemen bitartez.
g) Balioetsi du hizkuntza aljebraikoa bizitza errealaren egoerak irudikatzeko zehatza, sinplea eta
erabilgarria dela.
11.- Testuinguru errealetan agertzen diren irudi geometrikoak zuzenean eta zeharka neurtzen
ditu, eta horretarako behar dituen tresna, formula eta teknikak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi eta gorputz geometrikoen angeluak, luzerak, azalerak eta bolumenak neurtzeko tresna
egokiak erabili ditu.
b) Hainbat estrategia erabili ditu (antzekotasunak eta irudi sinpleagoetan deskonposatzea,
besteak beste), mundu fisikoan zeharkako neurriak zenbatesteko eta kalkulatzeko.
c) Perimetroak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak erabili ditu, eta unitate egokiak
esleitu dizkie.
d) Antzeko irudiak identifikatu ditu, eta proportzionaltasun-harremanak ezarri ditu.
e) Thalesen teorema aplikatu, eta triangeluen antzekotasuna erabili du, problema geometrikoak
ebazteko.
f) Taldean lan egin du neurriak lortzeko.
g) IKTak erabili ditu, hainbat irudi eta gorputz irudikatzeko.
12.- Taula, grafiko, adierazpen aljebraiko edo enuntziatu baten bidez emandako erlazio funtzional
sinpleak interpretatzen ditu; balioak lortzen ditu haietatik, eta aztertutako fenomenoari buruzko
ondorioak ateratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

du.

a) Egoera bakoitzean esku hartzen duten aldagaiak identifikatu ditu.
b) Aldagaien arteko mendekotasuna aztertu du, eta harreman posibleak bilatu.
c) Aztergai diren grafiko eta taulen irakurketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin du.
d) Magnitudeen arteko mendekotasun linealeko eta koadratikoko harremanak identifikatu ditu.
e) Funtzio linealak grafikoki irudikatu ditu.
f) Funtzio koadratikoak grafikoki irudikatu ditu.
g) Funtzio esponentziala grafikoki irudikatu du.
h) Benetako egoerekin lotutako funtzio motak irudikatzen dituzten grafikoetatik informazioa atera
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i) Baliabide teknologikoak erabili ditu grafikoak irudikatzeko.
13.- Estatistika-populazio baten inguruko datu eta grafikoak jaso, antolatu eta irudikatzen ditu,
metodo eta tresna teknologiko egokiak erabilita eta alderdi nabarmenenak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Populazio baten estatistika-datuak jaso, antolatu eta irudikatu ditu estatistika-tauletan.
b) Maiztasun absolutuak eta erlatiboak kalkulatu ditu.
c) Aztertutako egoerari gehien egokitzen zaizkion estatistika-grafikoak egin ditu.
d) Datu-banaketa baten batez bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu eta behar bezala
interpretatu ditu.
e) Kalkulagailua edo software egokia erabili du, parametroak kalkulatzeko eta estatistika-grafikoak
sortzeko.
f) Aztertutako datu eta grafikoetan oinarrituta zentzuzko ondorioak atera ditu, eta informazio
garrantzitsua komunikatzeko txostenak egin.
14.- Gertaera baten probabilitate-balioari buruzko iragarpenak egiten ditu, aurretik enpirikoki
lortutako informazioan edo kasu sinpleen azterketan oinarrituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hiztegi egokia erabili du probabilitatearekin lotutako egoerak deskribatzeko.
b) Ausazko gertakari baten kasu posibleen kontaketa egin du, taula edo zuhaitz-diagrama errazak
erabilita.
c) Gertakari jakin bat gertatzeko maiztasun erlatiboaren kontzeptua erabili du, eta ehuneko
moduan adierazi.
d) Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak bereizi ditu.
e) Laplaceren araua aplikatu du, eta gertakari baten probabilitatea zehaztu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak ebatzi ditu probabilitate-kalkulu errazak eginez.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: antolaketa, materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko materialak eta oinarrizko tresnak erabiltzeko prozedurak eta jarraibideak.
Mikroskopio optikoa eta digitala eta lupa binokularra erabiltzeko jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
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Oinarrizko magnitudeak neurtzea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Laborategian laneko txostenak egiteko arauak.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko.
3.- Eguneroko erreakzio kimikoak
Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak.
Erreakzio kimikoa. Erreakzio kimikoaren interpretazio makroskopikoa, substantzia bat beste
zenbait substantzia bihurtzeko prozesu den aldetik.
Energia-trukea erreakzio kimikoetan.
Erreakzio kimikoak eguneroko bizitzako eremuetan.
Oinarrizko erreakzio kimikoak.
4.- Indarra eta mugimendua
Mugimendua: erreferentzia-sistemak, ibilbidea, posizioa, egindako bidea.
Mugimenduak sailkatzea beren ibilbidearen arabera.
Abiadura. Unitateak.
Mugimendu zuzen uniformea: ezaugarriak. Interpretazio grafikoa.
Indarraren kontzeptua. Indarra, interakzio baten emaitza.
Indarren efektuak: deformazioa eta mugimendu-egoeraren aldaketa.
Grabitazioa. Gorputzen pisua.
Ohiko egoeretan solido bati aplikatutako indarrak irudikatzea. Ondoriozkoa edo erresultantea.
Lana eta energia. Makina sinpleak.
5.- Energia elektrikoa: oinarrizko zirkuituetako osagaien identifikazioa.
Materia eta elektrizitatea. Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak.
Korronte elektrikoa.
Elektrizitatea, garapen teknologikoa eta bizi-baldintzak.
Elektrizitatearen kontsumoan erabiltzen diren oinarrizko magnitudeak: energia eta potentzia.
Aplikazioak eguneroko bizitzan.
Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena.
Energia elektrikoa ekoizteko sistemak.
Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa. Etapak.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektriko nagusiak.
Zirkuitu elektrikoetako elementuak
Zirkuitu elektrikoetako oinarrizko osagaiak. Oinarrizko magnitude elektrikoak.
6.- Atmosferaren kutsadura
Kutsadura. Kutsatzaile nagusien kategorizazioa.
Kutsadura atmosferikoa; arrazoiak eta ondorioak.
Atmosferarekin lotutako ingurumen-arazo nagusiak.
Euri azidoa.
Berotze globala: berotegi-efektua areagotzea
Ozono-geruza suntsitzea.
7.- Uraren kutsadura
Ura: planetan bizia izateko funtsezko faktorea.
Uraren kutsadura:
Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak.
Hondakin-uren arazketa.
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Ura eta osasuna.
Ura modu jasangarrian kudeatzea, baliabide den aldetik.
8.- Lurzoruaren kutsadura eta paisaia aldatzea
Lurreko paisaia eta erliebea baldintzatzen duten faktoreak.
Kanpoko eragile eta prozesu geologikoak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa.
Eragile geologikoek erliebean eta paisaian egindako ekintzaren emaitzak.
Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan duten
garrantzia.
Lurzoruaren kontserbazioa. Kutsatzaile nagusiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia bereizgarri motak.
9.- Ingurumen-oreka eta garapen jasangarria
Ingurumenaren orekan eta kontserbazioan eragina duten faktoreak.
Giza jarduera eta ingurumena: inpaktu nagusiak.
Baliabide materialak eta energia-baliabideak gehiegi ustiatzearen ondorioak.
Hondakinak eta haien kudeaketa. Birziklatzea.
Kontsumoa eta garapen jasangarria: aztarna ekologikoa.
Garapen jasangarriaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
Onartzea ingurumena zaindu egin behar dela eta ingurumena errespetatzen duten
elkartasunezko jokabideak izan behar direla.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arazo nagusiak eta kudeaketa jasangarriaren neurriak.
10.- Ekuazioak eta sistemak ebaztea eguneroko egoeretan
Adierazpen aljebraikoak. Adierazpen aljebraikoen eraldaketa
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Lehen eta bigarren mailako ekuazioen ebazpen aljebraikoa eta grafikoa.
Ekuazio-sistema linealak.
Ekuazio-sistema lineal eta errazak ebaztea. Ebazteko metodoak.
Problemak ebaztea lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez.
11.- Irudi eta gorputz geometrikoak neurtzea
Elementu geometrikoak: puntuak, zuzenak eta planoak
Poligonoak eta poliedroak: elementuak deskribatzea eta sailkapena egitea.
Triangeluen azterketa. Triangeluen sailkapena.
Antzekotasuna. Triangeluen antzekotasuna. Thalesen teorema.
Zirkunferentzia eta zirkulua: zirkuluaren luzera eta azalera kalkulatzea.
Hainbat gorputz eta irudi aztertzea espazioan: prismak, piramideak, zilindroa, konoa eta esfera.
Hainbat gorputz eta irudiren bolumena aztertzea espazioan.
12.- Funtzio eta grafikoen hizkuntza
Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko erraz baten bitartez deskribatutako fenomenoa
interpretatzea.
Funtzio linealak. Funtzio koadratikoak.
Beste funtzio batzuen azterketa: esponentziala
Grafikoak egin eta interpretatzea software egokia erabilita (kalkulagailu grafikoak edo
ordenagailua).
13.- Estatistikako elementuak
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Estatistika deskribatzailearen oinarrizko elementuak: Populazioa, lagina. Aldagai kualitatiboak,
kuantitatiboak.
Taula eta grafiko estatistikoak.
Zentralizazioaren eta sakabanaketaren neurketak
Kalkulu-orria: datuak antolatzeko, kalkuluak egiteko, grafiko estatistiko egokienak sortzeko eta
egoera berrien simulazioak egiteko tresna.
14.- Probabilitatea kalkulatzea
Ausazko fenomenoak. Ausazko gertakariak. Gertakari baten maiztasuna. Maiztasun erlatiboa.
Probabilitatearen kontzeptua.
Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak.
Lagin-espazioa esperimentu errazetan.
Taula eta zuhaitz-diagrama errazak.
Probabilitateak kalkulatzea Laplaceren arauaren bitartez –esperimentu errazetan– edo
simulazioen bitartez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea II.
Kodea: 3012
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 168 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Badaki zeintzuk diren gaur egungo gizarteen funtsezko ezaugarriak, eta haien antolamendu
sozial, politiko eta ekonomikoaren oinarrizko ezaugarriak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo gizarte-antolamenduaren ezaugarriak ordenatu ditu.
b) Europako espazioa bateratzeko prozesua balioetsi du, bilakaera aztertuta.
c) Egungo harreman ekonomikoen eredu globalizatuaren berri badu.
d) Tituluari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du, eta gertatutako
eraldaketak deskribatu ditu.
e) Informazioa biltzeko tresna errazak landu ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
baliatuta.
f) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
g) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
h) Gaur egungo arte-adierazpenen funtsezko bereizgarriak identifikatu ditu.
2.- Sistema demokratikoaren oinarrizko printzipioak interpretatzen eta balioesten ditu, eta
erakundeak eta funtzionamendua aztertzen ditu. Jabetzen da garrantzitsuak dela bitartekotza eta
gatazkak konpontzea, eredu demokratikoa hedatzeko bidean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jabetu egin da Espainiako eredu demokratikoaren funtsezko bereizgarriez, eta herrialdearen
garapenaren testuinguru historikoa balioetsi du.
b) Ingurune hurbileko harreman pertsonal eta sozialetan diskriminazio ezaren printzipioak duen
inplikazioa balioetsi du.
c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioak onartu ditu, gaur egungo
munduan zer nolako egoera dagoen ikusi du, eta pertsonen eguneroko bizitzan zer nolako eragina
duten balioetsi du.
d) Nazioarteko erakunde garrantzitsuenen funtzionamendu-arauak, erakundeak eta printzipio
gidariak aztertu ditu.
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e) Lankidetzako eta iritziak erkatzeko jardueretan erabiltzeko moduko informazioa landu du.
3.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan erabili ditu ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
4.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboaren teknikak aplikatu ditu hainbat iturritatik jasotako ahozko testuak aztertzean.
b) Jabetu da zein den ahozko interakzioaren komunikatzeko asmoa eta egitura, eta erantzun
posibleak balioetsi ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta testuen ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu,
baita gero eta konplexutasun handiagoko testuak osatzeko estrategiak ere, gero eta autonomia
handiagoz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu moten ezaugarri nagusiak balioetsi eta aztertu ditu, egin nahi duen lanerako mota
egokiena zein den hautatzeko.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak modu sistematikoan aplikatu
ditu, eta ateratako ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Erabilera akademikoko eta profesionaleko idatzizko testuen egitura aztertu du, eta hizkuntzaren
erabilerak eta mailak bereizi ditu.
g) Idatzizko testuak prestatzeko garaian jarraibide sistematizatuak erabili ditu, idatzizko
komunikazioa hobetzeko; erabilera diskriminatzaileak saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
h) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta hiztegi egokia erabili du hizkuntza-arauak eta xede-erabilerak aintzat hartuta.
i) Testuak idaztean gramatikaren eta ortografiaren arau garrantzitsuenak aplikatu ditu, hartara,
azken testua argia, zehatza eta egokia izan dadin formatuari eta komunikazio-testuinguruari
dagokienez.
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j) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
6.- Literatura-testu adierazgarriak interpretatzen ditu; egilearen asmoa zein den konturatzen da,
eta testu horiek beren testuinguru historiko, soziokultural eta literarioarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez, eta dagokion testuinguruan kokatu du.
b) Literatura-lanetan hautemandako alderdiei buruzko iritzi pertsonal arrazoituak eman ditu.
c) Literatura-testuak aztertzeko estrategiak aplikatu ditu, eta gaiez eta zioez ohartu da.
d) Literatura-arloko autore, obra edo aldi bati buruzko informazioa bildu du monografia labur
batean.
7.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategiak eta oinarrizko hizkuntzaarauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, eta igorlearen asmoa eta gaia zeintzuk diren ondorioztatu du.
b) Testuaren ideia orokorra ulertu du, eta bere hitzekin adierazi du.
c) Irudiaren laguntzarekin, ideia garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
d) Entzutearen helbururako garrantzitsuak diren informazio espezifikoak atera ditu.
e) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
f) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko estrategiak erabili ditu.
g) Eremu akademikoarekin, pertsonalarekin eta lanbide-eremuarekin lotutako gaiei buruzko
lexiko, esamolde eta esaldi errazak erabili ditu.
h) Oinarrizko lokailuak erabili ditu ahozko testu laburrak sortzean.
i) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu lanbideeremuko gai ezagunei buruz.
j) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
k) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
l) Komunikazio-trukeetan, behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako arauak (kortesialegeak, erregistroa, hitzik gabeko hizkuntza, bestelakoak).
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testuaren oinarrizko komunikazio-asmoa identifikatu du.
b) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
c) Informazio espezifikoa eta garrantzitsua lokalizatu eta hautatu du.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak sortu ditu.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu eremu pertsonalarekin, akademikoarekin eta lanbide-eremuarekin loturik gelan
landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
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i) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
j) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
k) Ingelesa komunikatzeko erabili nahi duela eta ikasi nahi duela adierazi du.
l) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko eleaniztun izateak duen
garrantzia onartu du.
m) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Gizarte garaikideak
Gizarte demokratikoak.
Sistema demokratikoen eraketa.
Nazioarteko harremanak.
Egungo mundu globalizatua.
Lankidetza-politikak.
Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako egungo harreman-esparruan.
Europaren eraketa.
Europar Batasuna, oinarrizko erakundeak eta funtzionamendua.
Egitura ekonomikoa:
- Globalizazio ekonomikoa eta garapen jasangarria. Elkarrekiko mendetasuna eta globalizazioa.
- Industriaren deslokalizazioa eta merkataritza-modu berriak.
- Bertako ekoizpen-sektorearen bilakaera.
Arte garaikidearen oinarrizko ezaugarriak.
2.- Sistema demokratikoa eta sistema horren erakundeak
Demokrazia, zuzenbidezko estatu.
Oinarrizko eskubideak, arauen zutabe.
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean.
Giza Eskubideak eguneroko bizimoduan.
Eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzea.
Espainiako eredu demokratikoa. 1978ko Konstituzioa. Autonomien Estatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde politikoak eta lurralde-antolaketa.
Gatazkak ebaztea:
- Bide ez-demokratikoak eta indarkeriazkoak.
- Indarkeriarik gabeko bideak eta bide demokratikoak.
3.- Gizarte Zientzietako informazioaren tratamendua eta lanketa
informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.
Aurkezpenak eta argitalpenak IKTak erabiliz.
Lankidetza-lanerako estrategiak.
Funtzionamendu-arauak eta jarrerak iritziak alderatzean.
4.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Ahozko testuak.
Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ideia eta argumentuak azaltzea: edukiak antolatu eta planifikatzea.
Ikus-entzunezko bitartekoak erabiltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
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Entzuleen interesa hobetzeko estrategiak.
Arau soziokomunikatiboak.
5.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Idatzizko testuak: txostenak, saiakerak, bestelakoak.
Testu akademikoak irakurtzeko estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testuinguruarekin lotutako alderdiak: erregistroa, deixia, estilo zuzena eta zeharkakoa.
- Diskurtsoarekin lotutako alderdiak: lokailuak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
6.- Literatura-testuak irakurtzea
Testu ez-literarioak interpretatzea.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura eta generoak.
XX. mendeko euskarazko eta gaztelaniazko literatura-lanetako pasarteak eta testuak irakurtzea.
7.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Ingelesez ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak...
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu erraz, labur edo ertainak ulertzea, hainbat euskarritan
emanak, eremu pertsonalean, akademikoan eta lanbide-eremuan ohikoak diren eta maiz gertatzen
diren komunikazio-egoerei dagokienez.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategia erabiltzea: aurrea hartzea, egiaztapena, laguntza
bisuala, aldez aurretiko ezagutzak…
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesua, finkatutako jarraibideei jarraikiz: plangintza eta informazioa
bilatzea, testua sortzea eta berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzea, hainbat euskarritan emanak, eremu pertsonaleko eta
lanbide-eremuko gaiei dagokienez.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
8.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: aurrerapena, egiaztapena, dedukzioa,
zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
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- Idatzizko testu labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, ingelesez
idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen hizkuntza-elementuen
erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta egitea: lanbide-arloari dagokion lexiko espezifikoa, baita
eremu akademiko eta pertsonalarekin lotura duena ere, egitura eta esamolde arruntak.
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.

Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea
Kodea: E800
Kurtsoa: 2
Iraupena: 53 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzako hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak
aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak zabaltzeko eta
produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.
b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu
ditu.
c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.
d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.
e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.
2.- Ekimen sortzaileak bere garapen pertsonal eta profesionalerako eskaintzen dituen aukerak
aztertzen eta baloratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kultura ekintzailearen kontzeptua eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen
garrantzia aztertu ditu.
b) Ekimenak, sormenak, erantzukizunak eta talde-lanak duten garrantzia baloratu du, jarduera
ekintzailean arrakasta lortzeko funtsezko konpetentziak baitira.
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c) Ekimen sortzailea baloratu du, erronka pertsonalei eta profesionalei aurre egiterakoan jarrera
positiboa delakoan.
d) Enpresaburuaren kontzeptua eztabaidatu du, eta enpresaburuak ekonomia- eta gizartegarapenean duen ekarpena aztertu, baita profilaren eskakizun eta jarrerak ere.
e) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.
3.- Lan-harremanen ondoriozko eskubide eta betebeharrak interpretatzen ditu, eta gaitasuna
dauka haiek lan-kontratuetan aurkitzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.
b) Kontratazio-modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa
sustatzeko neurriak identifikatu ditu.
c) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.
d) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.
e) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.
f) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan
adostutako lan-baldintzak identifikatu ditu.
4.- Laneko segurtasun- eta osasun-arloko arau-esparrua interpretatzen du, eta lan-arriskuen
prebentziorako neurriak aplikatzen, eta lehen sorospenak ematen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipamenduei, materialei eta ekoizpen-prozesuari dagozkion prebentzio-arau nagusiak
identifikatu ditu, baita lan-ingurunean beharrezkoak diren norbera babesteko ekipoak (NBE) ere.
b) Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko betebehar eta eskubideak identifikatu ditu eta
haien arabera jardun du.
c) Laneko baldintzak eta arriskuak interpretatu ditu, baita arrisku horien prebentzioa ere.
d) Lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen motak
identifikatu ditu.
e) Botikinaren osaera eta erabilera identifikatu du eta, hala behar izan denean, lehen
sorospenetako oinarrizko teknikak aplikatu ditu kalte mota ezberdinen aurrean.
ditu.

5.- Lan-arriskuen prebentzioan erantzukizuna duten agenteak eta haien zereginak identifikatzen
Ebaluazio-irizpideak:

a) Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako erakundeak eta agenteak identifikatu ditu.
b) Bere lanbide-eremuko prozedura espezifikoetan berezkoak diren arriskuak ebaluatu ditu.
c) Lan-inguruneko ingurumen-arriskuak nahiz sortutako hondakinen tratamendua identifikatu ditu.
d) Alderdi horri dagokionez, existitzen diren planetako elementuak identifikatu ditu (prebentzioa,
larrialdia, beste batzuk).
e) Prebentzioaren kudeaketaren oinarrizko elementuak identifikatu ditu.
f) Lan-inguruneari dagozkion lan-arriskuen prebentziorako neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.- Laneratzea eta bizialdi osoko ikaskuntza
Tituluari lotutako prestakuntzako aukerak eta ibilbideak identifikatzea.
Tituluari lotutako lanbide-sektorea aztertzea eta interpretatzea, eta lanpostu posibleak
identifikatzea.
Curriculum vitaea prestatzea, eta elkarrizketa simulatu bateko portaera eta jarrerak aztertzea.
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Jarduera ekintzailetik eratorritako aukerak eta arriskuak ebaluatzea.
2.- Ekimen sortzailea
Kultura ekintzailea garapenaren eta gizarte-ongizatearen eragile.
Jarduera ekintzailearen faktore gakoak: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak
hartzea: ekintzailearen profila identifikatzea.
Arriskua ebaluatzea jarduera ekintzailean.
Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.
3.- Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak
Langileen eskubideak eta betebeharrak.
Lan-kontratua: kontratuen elementuak, ezaugarriak eta motak.
Nomina eta Gizarte Segurantzaren eta PFEZaren kargurako atxikipenak interpretatzea.
Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.
Ordezkaritza sindikala, eta hitzarmen kolektiboen interpretazioa.
4.- Laneko segurtasuna eta osasuna: oinarrizko kontzeptuak
Oinarrizko arau-esparrua, lan-arriskuen prebentzioaren arloan. Arlo horretako eskubideak eta
betebeharrak.
Lana eta osasuna: Lanbide-arriskuak. Arrisku-faktoreak.
Lanaren ondoriozko kalteak. Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak. Lanak eragindako
beste patologia batzuk.
Langileen osasuna kontrolatzea.
Lan-karga, nekea eta lanarekiko asegabetasuna.
Lehen sorospenak.
5.- Arrisku orokorrak eta prebentzioa
Segurtasun-baldintzekin lotzen diren arriskuak.
Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Taldeko eta banakako babesa.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak:
- Laneko segurtasuna eta osasuna jorratzen dituzten erakunde publikoak.
- Prebentzio-lana antolatzea: "oinarrizko ohiturak".
- Dokumentazioa: jaso, prestatu eta artxibatzea.
Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza
Kodea: 3096
Kurtsoa: 2
Iraupena: 260 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Etxebizitzen oinarrizko mantentze-lanak egiten ditu, jardunbide egokiak eta segurtasunari
buruzko arauak errespetatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko elementuak identifikatu ditu.
b) Lan egiteko lekuak segurtasun-irizpideen arabera hustu ditu.
c) Iturgintzan, elektrizitatean, saneamenduan eta girotzean eragiketa lagungarriak egin ditu.
d) Konpondutako eremuak konponketen tipologien, akaberen eta materialen arabera pintatu dira.
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e) Eragiketak segurtasun-araudia kontuan hartuta egin ditu.
2.- Arotzeriako eta altzarigintzako elementuak muntatzen eta instalatzen ditu, haien funtzionalitate
egokia ziurtatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Piezak, burdineria eta mekanismoak muntaketa-jarraibideen arabera kokatu ditu eta behar
bezala kokatu direla eta instalatzeko izan den xedea betetzen dutela egiaztatu du.
b) Pieza mugikorrak zailtasunik gabe mugitzen direla eta proiektuaren espezifikazioen
araberakoak direla egiaztatu du.
c) Burdineria proportzio eta altuera egokian jarri du, atearen edo leihoaren orria ondo eustea
lortzeko moduan.
d) Zurezko zoruak edo moketak jarri ondoren ateen azpiak arteztu ditu.
3.- Mantentze-eragiketa osagarriak egiten ditu etxebizitzetako instalazio elektriko eta
domotikoetan, enpresan ezarritako kalitate-sistemaren prozesuei eta dagozkion segurtasunprotokoloei jarraikiz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipo elektriko eta domotikoetako elementuak, haien funtzioa eta kokalekua identifikatu ditu.
b) Instalazioa osatzen duten elementuak kokatu eta finkatu ditu.
c) Instalazioko elementuak muntatu eta ordeztu ditu.
d) Elementuen konexio elektrikoak egin eta egiaztatu ditu.
e) Segurtasun pertsonaleko eta materialeko irizpideak errespetatu ditu, eta beharrezko
kalitatearekin jardun du.
f) Ingurumena errespetatzeko irizpideekin egin ditu eragiketak.
g) Lantaldean parte hartu du, eta ekimena eta interesa erakutsi du.
4.– Iturgintzako instalazioen muntaketa- eta mantentze-eragiketak egiten ditu, dokumentazio
teknikoari eta muntaketa-jarraibideei jarraikiz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazioetako elementuak, haien funtzioa eta kokapena identifikatu ditu.
b) Instalazioak muntatzeko edo mantentzeko behar diren erremintak eta ekipoak prestatu ditu.
c) Instalazioak muntatzeko edo mantentzeko behar den lan-eremua prestatu du.
d) Instalazioetako hodiak eta osagarriak lotzeko eragiketak egin ditu.
e) Instalazioak muntatzeko behar diren erremintak eta ekipoak erabili ditu.
f) Ura hornitzeko eta husteko instalazioen mantentze-eragiketak egin ditu.
g) Instalazioetako disfuntzioak konpondu ditu eta berriz zerbitzuan jarri ditu.
h) Instalazioen probak indarrean dagoen araudiaren arabera egin ditu.
i) Segurtasun pertsonaleko eta materialeko irizpideak errespetatu ditu eta beharrezko
kalitatearekin jardun du.
j) Ingurumena errespetatzeko irizpideekin egin ditu eragiketak.
k) Lantaldean parte hartu du, eta ekimena eta interesa erakutsi du.
5.– Etxeko berokuntza- eta girotze-instalazioen muntaketa-eragiketak egiten ditu, dokumentazio
teknikoari eta muntaketa-jarraibideei jarraikiz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazioetako elementuak, haien funtzioa eta kokapena identifikatu ditu.
b) Instalazioak muntatzeko edo mantentzeko behar diren erremintak eta ekipoak prestatu ditu.
c) Instalazioak muntatzeko edo mantentzeko behar den lan-eremua prestatu du.
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d) Instalazioetako hodiak eta elementu terminalak lotzeko eragiketak egin ditu.
e) Instalazioak muntatzeko behar diren erremintak eta ekipoak erabili ditu.
f) Aireztatze-hodiak eraiki eta muntatu ditu.
g) Berokuntza-instalazioaren mantentze-eragiketak egin ditu.
h) Berokuntza-instalazioetako disfuntzioak konpondu ditu.
i) Instalazioen frogak indarrean dagoen araudiaren arabera egin ditu.
j) Segurtasun pertsonaleko eta materialeko irizpideak errespetatu ditu eta beharrezko
kalitatearekin jardun du.
k) Ingurumena errespetatzeko irizpideekin egin ditu eragiketak.
l) Lantaldean parte hartu du, eta ekimena eta interesa erakutsi du.
6.- Instalazioetan enpresaren kargurako mantentze prebentiboaren eragiketak egiten ditu, oharrei
jarraikiz eta dagozkion mantentze-planen arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mantentze prebentiboko esku-hartzeak egin ditu instalazioan.
b) Instalazioetako ekipo eta elementuen egoera berrikusi du.
c) Prebentzioko mantentzea egiteko tresnak eta erremintak hautatu eta erabili ditu.
d) Ingurumena errespetatzeko irizpideekin egin ditu eragiketak.
e) Lantaldean, lankidetzan aritu da, eta ekimena eta interesa erakutsi du.
f) Lortutako emaitzen arabera har daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztu ditu.
g) Laneko segurtasun-araudia eta ingurumena babestekoa kontuan harturik egin ditu eragiketa
guztiak.
7.-Enpresaren prebentzioari eta lan-arriskuei buruzko arauen arabera jarduten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Une oro bete du prebentzioari eta segurtasunari buruzko araudi orokorra, baita enpresak
ezarritakoak ere.
b) Lantokian norberaren jardun-eremuan dauden arrisku-faktoreak eta -egoerak identifikatu ditu.
c) Jarduerarekin ikusteko duten jarrerak hartu ditu laneko eta ingurumeneko arriskuak gutxitzeko.
d) Eragiketa batzuetarako eta besteetarako ezarritako norbera babesteko ekipoa (NBE) erabili du.
e) Hainbat jardueratan makinak, ekipoak eta instalazioak babesteko gailuak erabili ditu.
f) Prebentzio-planaren arabera jardun du.
g) Lan-eremua arriskuez libre, eta txukun eta garbi mantendu du.
h) Energiaren kontsumoa eta hondakinen sorrera ahalik eta gehien gutxituz lan egin du.
8.- Arduraz jarduten du eta enpresako harreman tekniko-sozialen sisteman integratzen da.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Arretaz bete ditu jasotzen dituen jarraibideak.
b) Egiten duen lanaz arduratu da, eta eraginkortasunez komunikatu da pertsona egokiarekin une
bakoitzean.
c) Betekizun eta arau teknikoak bete ditu, jardunbide profesionala erakutsi du, eta lana arrazoizko
denboran bukatu du.
d) Errespetua erakutsi du une oro ezarritako prozedurekiko eta arauekiko.
e) Ezarritako jarraibideen eta prozeduren arabera antolatu du bere lana, lehentasunaren arabera
bete ditu zereginak, eta segurtasuneko eta kalitateko irizpideak erabili ditu esku-hartzeetan.
f) Gainerako langileekin koordinatu du bere jarduera, eta aurreikusi gabeko edozein aldaketaren,
behar garrantzitsuren edo gorabeheraren berri eman du.
g) Lanpostura puntualtasunez heldu da, ezarritako atsedenaldiak hartu ditu, eta lantokia ez du
behar baino lehenago utzi, behar bezala justifikatutako arrazoirik gabe.

2016/3546 (1178/1114)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

h) Beharrezko informazioa edo norberak lanean izan ditzakeen zalantzak egoki galdetu dizkio
arduradun hurrenari.
i) Nagusiek emandako aginduen arabera egin du lana, eta behar den tokian eta moduan egin ditu
kasuan kasuko aldaketak edo iradokizunak.
4.- Espazioak eta ekipamenduak:
4.1 Espazioak:
PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA

AZALERA (m2)

Balio anitzeko gela
Etxebizitzen mantentze-lanetako balio anitzeko
lantegia

40
260

4.2 Ekipamenduak:
a) Iturgintza-beroa aukera:
Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta Internet.
Ikus-entzunezko bitartekoak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak.
Mahaiak eta aulkiak.
Eskuzko erremintak.

Balio anitzeko gela

Etxebizitzen mantentze-lanetako balio anitzeko
lantegia

Alikatatzeak eta gainazalen estaldura jarraituak
egiteko eta paramentuak eta zolak pikatzeko
praktiketarako kabinak/guneak.
Bitarteko lagungarriak: aldamioetarako
eskailerak, astoak eta panelak; aldamiogorputzak, lan-mahaiak.
Bero-ponpako ekipoak etxeko girotzerako.
Instalazioen elementuak eta ur-sareen osagaiak
lotzeko elementuak.
Etxeko berokuntzaren instalazioaren elementuak.
Aireztatzearen eta hodi-instalazioaren
elementuak.
Hodien soldadura biguneko ekipoak.paletak eta
espatulak.
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Eskuzko erremintak: mazoak, pikatxoak, paletak
eta espatulak.
Neurketa- eta mailakatze-tresnak: ur-mailak, mira
metalikoak, markazio-sokak, etab.
Segurtasun-ekipoak eta -bitartekoak.
Hodien soldadura gogorreko ekipoak.
Material elektrikoa eta domotikoa: babes- eta
maniobra-elementuak, hargailuak, mekanismoak,
kutxak, kanaletak, erregistro-kutxak,
detektagailuak, besteak beste.
Magnitude elektrikoak neurtzeko ekipoak.
Segurtasuneko eta babeseko ekipoak eta
baliabideak.
Elektrizitateko eta elektronikako lanak egiteko
eskuzko erremintak.
Osagaiak soldatzeko ekipoak.
Elikatze-iturriak.
Gasa instalatzeko elementuak.
Zutikako galdara.
Errekuntza-analizagailua.
Berokuntza zentralizatuko instalazioen
elementuak.
Ingletagailua.
Zerra zirkularra.
Inguratzeko zerra.
Zulagailuak.
Torlojutzeko gailua.
Arotzeriako eskuzko erremintak: trintxak,
mailuak, bihurkinak, limak, arraspak, eskuilak,
zerrak.
Banda estuko lixagailua.
Lixagailu orbitala.
Fresatzeko makina mihiztatzailea.
Iltzatzeko makina.
b) Hozte-sistema aukera:

Balio anitzeko gela

Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta Internet.
Ikus-entzunezko bitartekoak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak.
Mahaiak eta aulkiak.
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Etxebizitzen mantentze-lanetako balio anitzeko
lantegia

Alikatatzeak eta gainazalen estaldura jarraituak
egiteko eta paramentuak eta zolak pikatzeko
praktiketarako kabinak/guneak.
Bitarteko lagungarriak: aldamioetarako eskailerak,
astoak eta panelak; aldamio-gorputzak, lan-mahaiak.
Eskuzko erremintak: mazoak, pikatxoak, paletak eta
espatulak.
Neurketa- eta mailakatze-tresnak: ur-mailak, mira
metalikoak, markazio-sokak, etab.
Neurtzeko eta sestran jartzeko erremintak.
Bitarteko osagarriak.
Oraskak, esportak, pertzak, konpresoreak, erreminta
hidropneumatikoak, hormigoi-makina elektrikoa eta
abar.
Aparatu sanitarioak.
Hoditeria-lanerako erreminta-kita.
Berokuntzarako eta ur sanitariorako ponpak.
Lan-mahai torlojudunak.
Instalazio elektrikoen panelak/eremuak.
Girotze-instalazioen panelak/eremuak.
Mailu pneumatikoa.
Zulatzeko makina.
Zulatzeko makina, zutabekoa.
Etxeko girotze-ekipo eramangarria.
Bero-ponpako ekipoak etxeko girotzerako.
Instalazioen elementuak eta ur-sareen osagaiak
lotzeko elementuak.
Etxeko berokuntzaren instalazioaren elementuak.
Aireztatzearen eta hodi-instalazioaren elementuak.
Hodien soldadura biguneko ekipoak.paletak eta
espatulak.
Eskuzko erremintak.
Ponpak.
Hodien soldadura gogorreko ekipoak.
Material elektrikoa eta domotikoa: babes- eta
maniobra-elementuak, hargailuak, mekanismoak,
kutxak, kanaletak, erregistro-kutxak, detektagailuak,
besteak beste.
Magnitude elektrikoak neurtzeko ekipoak.
Segurtasuneko eta babeseko ekipoak eta baliabideak.
Elektrizitateko eta elektronikako lanak egiteko
eskuzko erremintak.
Osagaiak soldatzeko ekipoak.
Elikatze-iturriak.
Airez kondentsatutako unitateak.
Unitate lurruntzaileak.
Hotz-ganbera.
Hozteko instalazioetarako neurketa-ekipoak.
Hozteko instalazioen elementuak.
Hozteko instalazioen erreminta espezifikoak.
Ingletagailua.
Inguratzeko zerra.
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Zulagailuak.
Torlojutzeko gailua.
Arotzeriako eskuzko erremintak: trintxak,
mailuak, bihurkinak, limak, arraspak, eskuilak,
zerrak.
Segurtasun-ekipoak eta -bitartekoak.
Banda estuko lixagailua.
Lixagailu orbitala.
Fresatzeko makina mihiztatzailea.
Iltzatzeko makina.
Zerra zirkularra.
5.- Irakasleak
5.1.- Sektore publikoan, lanbide-profilari lotutako lanbide-moduluak eman ahal izateko, hauek
izango dira irakasleen espezialitateak:
LANBIDE-MODULUA
3088 Etxebizitzetako instalazio
elektroteknikoen oinarrizko
mantentze-lanak.
3090 Etxebizitzako kontserbazioeragiketak eta osagarrien
muntaketa.
3023 Ebakuazio-sareak
3024 Oinarrizko iturgintza eta
berokuntza
3025 Girotze-ekipoak muntatzea
E660 Etxeko gaseko eragiketa
osagarriak
E661. Berokuntza zentralizatua
E662. Hozteko instalazioak

E800. Laneko prestakuntza eta
orientabidea

IRAKASLEEN ESPEZIALITATEA
/ BESTE BATZUK
Ekipo termikoak eta fluidodunak
instalatzea eta mantentzea.
Instalazio Elektroteknikoak
Soldadura

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEAREN
KIDEGOA
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Besterik: Irakasle espezialista,
kasuan kasu

Laneko prestakuntza eta
orientabidea
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LANBIDE-MODULUA

IRAKASLEEN ESPEZIALITATEA
/ BESTE BATZUK
Ekipo termikoak eta fluidodunak
instalatzea eta mantentzea
Instalazio Elektroteknikoak
Soldadura

3096 Lantokiko prestakuntza.

Besterik: Irakasle espezialista,
kasuan kasu
Ekipo termikoak eta fluidodunak
instalatzea eta mantentzea.
Instalazio Elektroteknikoak
Soldadura

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEAREN
KIDEGOA
Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

5.2.- Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek behar ditu lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK
3088 Etxebizitzetako instalazio elektroteknikoen
oinarrizko mantentze-lanak
3090 Etxebizitzako kontserbazio-eragiketak eta
osagarrien muntaketa
3023 Ebakuazio-sareak.
3024.Oinarrizko iturgintza eta berokuntza
3025.Girotze-ekipoak muntatzea
E660 Etxeko gaseko eragiketa osagarriak
E661. Berokuntza zentralizatua
E662. Hozteko instalazioak
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3096 Lantokiko prestakuntza

TITULAZIOAK

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, edo
dagokion mailako titulua edo beste zenbait
titulu baliokide.

5.3.- Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek beharko dira lanbide-moduluak emateko:
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LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3088 Etxebizitzetako instalazio elektroteknikoen
oinarrizko mantentze-lanak
3090 Etxebizitzako kontserbazio-eragiketak
eta osagarriak muntatzekoak
3023.Ebakuazio-sareak
3024.Oinarrizko iturgintza eta berokuntza
3025.Girotze-ekipoak muntatzea

Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa edo dagokion mailako titulua, edo
beste zenbait titulu baliokide
Metal Eraikuntzetako goi-mailako teknikaria
edota bestelako titulu baliokideak.

E660 Etxeko gaseko eragiketa osagarriak
E661. Berokuntza zentralizatua
E662. Hozteko instalazioak
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3096.Lantokiko prestakuntza
6.- Lanbide-moduluen egokitasuna konpetentzia-atalekin, haiek egiaztatu edo baliozkotzeko.
KONPETENTZIA-ATAL
EGIAZTAGARRIAK

LANBIDE-MODULUAK
3023 Ebakuazio-sareak.

UC1154_1: Hodiak instalatzea, ura
eramateko hodiak eta hustubideak
prestatuz, ebakiz eta lotuz.

3024 Oinarrizko iturgintza eta berokuntza.
3025 Girotze-ekipoak muntatzea.

UC1155_1: Etxean erabiltzeko aparatu
sanitario, erradiadore eta girotzeaparatuen oinarrizko instalazio- eta
mantentze-lanak egitea.

7.- Norgehiagoka egonez gero, titulu honek onarpenerako lehentasun-irizpideak aplikatzeko
baimena ematen die erdi-mailako heziketa-ziklo hauetarako.
Titulu honek lehentasuna izango du lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan onartzeko:
Instalatze- eta Mantentze-lanak
Eraikuntza eta Obra Zibila
Elektrizitatea eta Elektronika
Arotzeria eta Altzarigintza
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XX. ERANSKINA, UZTAILAREN 7ko 104/2016 DEKRETUARENA
ELEMENTU METALIKOEN FABRIKAZIOKO OINARRIZKO LANBIDE-TITULUA
1.- Tituluaren identifikazioa
Elementu hauek identifikatzen dute Elementu Metalikoen Fabrikazioko oinarrizko lanbide-titulua:
● Izena: Elementu metalikoen fabrikazioa.
● Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
● Iraupena: 2.000 ordu.
● Lanbide-arloa: Fabrikazio Mekanikoa eta Elektrizitatea eta Elektronika
● Europako baliokidea: INSN-3.5.3. (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua).
2.– Lanbide-profila
2.1 Tituluaren konpetentzia orokorra
Titulu honen konpetentzia orokorra da material metalikoekin (ferrikoak eta ez-ferrikoak)
mekanizatzeko eta muntatzeko oinarrizko eragiketak egitea fabrikazio mekanikorako, eta jarduketa
lagungarriak egitea elementuen eta ekipo elektriko eta elektronikoak muntatzean eta mantentzean,
adierazitako kalitatearekin lan eginez, lan-arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko
arauak errespetatuz eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz eta, hala balegokio, harekin batera ofiziala den
hizkuntzan komunikatuz, baita atzerriko hizkuntza batean ere.
2.2 Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta
konpetentzia-atalen zerrenda:
– Osatutako lanbide-kualifikazioak:
a) Fabrikazio mekanikoko eragiketa osagarriak .FME031_1. (295/2004 Errege Dekretua,
otsailaren 20koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC0087_1: Oinarrizko fabrikazio-eragiketak egitea.
UC0088_1: Oinarrizko muntaketa-eragiketak egitea.
b) Ekipo elektriko eta elektronikoak muntatzeko eta mantentzeko eragiketa osagarriak
.ELE481_1. (144/2011 Errege Dekretua, otsailaren 4koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:
UC1559_1: Mihiztatze-eragiketak egitea ekipo elektriko eta elektronikoak muntatzean.
UC1560_1: Konexio-eragiketak egitea ekipo elektriko eta elektronikoak muntatzean.
UC1561_1: Eragiketa osagarriak egitea ekipo elektriko eta elektronikoak mantentzean.
2.3 Lanbide-ingurunea
2.3.1 Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:
Manufaktura-industrietako peoiak.
Prozesu automatizatuetako laguntzailea.
Industria metalurgikoko laguntzaileak eta peoiak, produktu metalikoak eta manufakturakoak
fabrikatzeko.
Karbono-altzairuzko materialen errutilozko elektrodo estalidun arku elektrikozko soldatzaile
laguntzailea.
Egitura metaliko astunen, arinen eta hoditeriaren soldatzaile laguntzailea.
Eskuzko oxiebakitzaile laguntzailea.
Plasma bidezko metal-ebakitzaile laguntzailea, eskuz.
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Prozesu automatizatuetako laguntzaileak.
Metal-arotzaren laguntzailea.
Egitura metalikoen muntatzailearen laguntzailea.
Ekipo elektriko eta elektronikoak mantentzeko laguntzailea.
Plaken eta ekipo elektriko eta elektronikoen probatzailea/doitzailea.
Osagaien zirkuitu inprimatuko plaken muntatzailea.
Behe-tentsioko instalazio elektrikoetako langilea.
Satelite bidezko telebistarako antena hartzaileen muntatzailearen laguntzailea.
Ekipo elektriko eta elektronikoak mihiztatzeko langilea.
3.– Heziketa-zikloaren irakasgaiak
3.1 Tituluaren helburu orokorrak
a) Ekipoak mantentzea eta lantegien eta obren espazioen erabilera aplikatzea, lanpostua
prestatzeko ezarritako espezifikazioak interpretatuz.
b) Beharrezkoak diren ekipoak, erremintak eta osagarriak hautatzea, eta lotura finkoak eta
desmuntagarriak egiteko aplikatu behar diren irizpideak identifikatzea.
c) Erreminta eramangarri egokiak maneiatzea, elementuak muntatzeko eta doitzeko aplikatu
beharreko prozeduraren espezifikazioak interpretatuz.
d) Muntatze- eta segurtasun-tresnak, erremintak, ekipoak eta bitartekoak hautatzea, material
errealak azterturik eta egin behar diren eragiketak kontuan harturik, baliabideak eta bitartekoak
biltzeko.
e) Instalazioetako elementuak mekanizatzeko eta lotzeko erabiltzen diren erremintak identifikatu
eta erabiltzea instalazioetako elementuen mekanizazioan eta loturan gertatzen diren hainbat
egoeratan.
f) Forma definituen xafla eta profil metalikoen gaineko ebaketa termikoko edo mekanikoko
ekipoekin jardutea, produktu metalikoak eta galdaragintza arinekoak lortzeko, laneko eta
ingurumeneko arriskuen prebentzio-plana aplikatuz.
g) Neurketa-ekipoak erabiltzea, neurtu beharreko parametroak tresneriaren konfigurazioarekin eta
instalazioetan duten aplikazioarekin erlazionatuta, fabrikatzaileen jarraibideekin bat, probak eta
egiaztapenak egiteko.
h) Elementu akastunak aldatzea, ekipoak desmuntatu eta muntatzea eta beharrezkoak diren
doikuntzak eginda, instalazioak eta tresneria mantentzeko eta konpontzeko.
i) Instalazioaren konexioak eta parametro bereizgarriak egiaztatzea neurtzeko tresnak erabiliz,
kalitate- eta segurtasun-baldintzetan, mantentze-lanak egiteko.
j) Lotura finkoak eta desmuntagarriak egitea material metalikoetan eta ez-metalikoetan,
segurtasun-, funtzionaltasun eta ekonomia-irizpideei jarraikiz.
k) Elementu metalikoak eta ez-metalikoak muntatzea eta doitzea erreminta eramangarrien bidez,
eta atal mugikorren doitzea, berdindura edo irristatzea lortzea.
l) Makinak, ekipoak, lanabesak eta instalazioak erabiltzeko eskuliburuak interpretatzea, haien
oinarrizko mantentzea egiteko eragiketen sekuentzia identifikatuz.
m) Ingurune naturalean izaten diren gertakariak ulertzea jakintza integratu baten moduan erabiliz
ezagutza zientifikoa; halaber, oinarrizko arazoak identifikatu eta konpontzeko metodoak ezagutu eta
aplikatzea ezagutzaren eta esperientziaren eremuetan.
n) Trebetasunak garatzea arazoak formulatu, planteatu, interpretatu eta konpontzeko, eta kalkulu
matematikoaren arrazoinamendua aplikatzea gizartean eta lan-ingurunean moldatzeko eta bere
baliabide ekonomikoak kudeatzeko.
ñ) Giza gorputzaren funtzionamenduaren oinarrizko alderdiak identifikatu eta ulertzea, haiek
norberaren eta taldearen osasunarekin lotuz, eta higienea eta osasuna baloratzea bizitzan ohitura
osasungarriak garatu eta finkatzeko, zein ingurunetan dagoen kontuan hartuta.
o) Natura-ondarearen zaintzarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak
garatzea, eta izaki bizidunen eta natura-ingurunearen arteko elkarreragina ulertzea, horrela gizakien
ekintzak ingurumenaren orekan dituen ondorioak baloratu ahal izateko.

2016/3546 (1178/1122)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

p) Informazio-iturrien oinarrizko trebetasunak garatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak ikuspegi kritikoz erabiltzea, ingurune pertsonal, sozial edo profesionalean informazioa
lortu eta jakinarazteko.
q) Kultura- eta arte-ekoizpenen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea, haien elementuak aztertzeko
oinarrizko teknikak aplikatuz, errespetuz eta sentikortasunez jarduteko, kultura-aniztasunaren, ondare
historiko-artistikoaren eta kultura- zein arte-adierazpenen aurrean.
r) Hizkuntza-trebetasun eta -abileziak garatu eta finkatzea eta eskatzen den doitasun-, argitasuneta arintasun-maila lortzea, gaztelaniari eta, hala denean, harekin batera ofiziala den hizkuntzari
buruzko ezagutzak erabiliz gizarte-ingurunean, eguneroko bizitzan eta lan-jardueran komunikatzeko.
s) Atzerriko hizkuntzan oinarrizko hizkuntza-trebetasunak garatzea, ahoz eta idatziz komunikatu
ahal izateko eguneroko bizitzan eta lan-jardueran ohikoak eta aurreikustekoak diren egoeretan.
t) Gaur egungo gertakarien arrazoiak eta ezaugarriak ezagutzea, baita bilakaera historikoari eta
banaketa geografikoari dagozkionak ere, gaur egungo gizarteen ezaugarriak azaltzeko.
u) Printzipio demokratikoetan oinarritutako balioak eta jokaerak garatzea, eta ohiko harreman
sozialetan eta gatazken konponbide baketsuan aplikatzea.
v) Prestakuntzarako dauden baliabideak eta eskaintzak alderatu eta hautatzea bizialdi osoko
ikaskuntzarako, horrela lan-egoera berriei eta egoera pertsonal berriei egokitzeko.
w) Ekimena, sormena eta joera ekintzailea garatzea, baita norberarengan konfiantza izatea,
parte-hartzea eta ikuspegi kritikoa ere, egoerak eta gorabeherak konpondu ahal izateko bai lanjardueran bai eremu pertsonalean.
x) Lanak taldean egitea, nork bere betebeharrak norbere gain hartuz, besteak errespetatuz eta
beraiekin elkarlanean arituz, baita besteekiko tolerantziaz eta errespetuz ere, zereginak
eraginkortasunez egiteko eta garapen pertsonalerako lagungarri izateko.
y) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informatzeko, komunikatzeko,
ikasteko eta laneko zereginak errazteko.
z) Laneko eta ingurumeneko arriskuak lan-jarduerarekin erlazionatzea, norbera babesteko behar
diren prebentzio-neurriak erabiltzeko xedez, eta beste pertsonei eta ingurumenari kalterik ez
eragiteko.
aa) Lanbide-jarduerako teknikak garatzea lanaren eraginkortasuna eta kalitatea ziurtatuz, eta,
bidezkoa bada, laneko jardueretan hobekuntzak proposatzea.
ab) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan izanda, gizarteko
agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa
parte hartzeko.
3.2 Lanbide-moduluak.
a) Soldadura-galdaragintza aukera:
KODEA
3020
3021
3022
3073
3015
E590
3009
3019
3011
3012
E800

LANBIDE-MODULUA
Fabrikazioko oinarrizko eragiketak
Soldadura eta metal-arotzeria
Aluminio eta PVCko arotzeria
Galdaragintza arineko oinarrizko eragiketak
Ekipo elektriko eta elektronikoak
Karbono-altzairuzko materialen soldadura
Zientzia aplikatuak I
Zientzia aplikatuak II
Komunikazioa eta gizartea I
Komunikazioa eta gizartea II
Laneko prestakuntza eta orientabidea
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144
165
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1
1
2
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3079

Lantokiko prestakuntza
Tutoretza eta orientabidea I
Tutoretza eta orientabidea II

GUZTIRA

260
33
25
2.000

2
1
2

b) Mekanizazioa aukera:
KODEA

LANBIDE-MODULUA

3020
3021
3022
3073
3015

Fabrikazioko oinarrizko eragiketak
Soldadura eta metal-arotzeria
Aluminio eta PVCko arotzeria
Galdaragintza arineko oinarrizko eragiketak
Ekipo elektriko eta elektronikoak

E591

Oinarrizko eragiketak makina-erremintarekin
Zientzia aplikatuak I
Zientzia aplikatuak II
Komunikazioa eta gizartea I
Komunikazioa eta gizartea II
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lantokiko prestakuntza
Tutoretza eta orientabidea I
Tutoretza eta orientabidea II

3009
3019
3011
3012
E800
3079

GUZTIRA

ORDUESLEIPENA
165
132
132
198
192

KURTSO
A
1
1
1
1
2

168
165
144
165
168
53
260
33
25
2.000

2
1
2
1
2
2
2
1
2

3.3 Moduluen garapena:
Lanbide-modulua: Fabrikazioko oinarrizko eragiketak
Kodea: 3020
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.– Mekanizazioa egikaritzean, bere lana antolatzen du, eta mekanizatzeko produktuaren
espezifikazioetako informazioa interpretatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Fabrikazio mekanikoan aplikatzekoa den sinbologia arautua interpretatu du.
b) Lana egiteko jasotako argibideak ulertu ditu (ahozkoak zein idatzizkoak).
c) Beharrezko informazioa atera du (lan-orrietatik, katalogoetatik eta bestelakoetatik), lanprozesua praktikan jartzea ahalbidetzen duena.
d) Ze eragiketa burutu behar den azaldu du, zeinak ahalbidetuko baitute prozesua gauzatzea
zehaztutako espezifikazioei doituz.
e) Lortu nahi diren produktuen esku hutsezko marrazkiak egin ditu.
f) Aintzat hartu ditu laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioko espezifikazioak, lana
antolatzeko eskatuak.
g) Norberaren ardurapeko lan-eremuak txukun, garbi eta segurtasunez eduki ditu.
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h) Autonomiaz jardun du proposatutako jardueretan.
2.– Mekanizazioko materialak, lanabesak eta ekipoak prestatzen ditu, eta haien ezaugarriak eta
aplikazioak ezagutzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mekanizazio-prozesurako behar diren materialak pilatu ditu.
b) Egiaztatu du errendimendua optimizatzea ahalbidetzen duten erabilera-baldintzetan daudela
erabiliko diren baliabideak, erremintak eta ekipoak.
c) Material motaren eta eskatutako kalitatearen arabera hautatu ditu erremintak, lanabesak eta
makinak.
d) Eskatutako segurtasun-arauak aplikatuz garraiatu ditu materialak eta ekipoak.
e) Prozesua amaituta, prozesuan erabilitako baliabideen mantentzea eta zaintza egin ditu.
f) Esku-hartzearen erritmoaren arabera bildu ditu materiala, erremintak eta ekipoak.
g) Lan-arriskuen prebentzioari buruz eskatzen diren neurriak aplikatu ditu.
h) Zereginak metodikoki planifikatu ditu, zailtasunak eta haiek gainditzeko modua aurreikusita.
3.– Fabrikazioko oinarrizko eragiketak egin ditu, erremintak eta ekipoak hautatuz eta fabrikazioteknikak aplikatuz
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mekanizatzeko piezen gainazalak prestatu eta garbitu ditu.
b) Eskatutako espezifikazioen edo jasotako jarraibideen arabera marratu eta markatu ditu piezak.
c) Lanabes eta erreminta egokiak erabiliz manipulatu eta kokatu ditu piezak.
d) Materialaren, piezaren ezaugarrien eta erabilitako erreminten arabera doitu ditu mekanizazioparametroak.
e) Materialaren eta eskatutako kalitatearen arabera, makina egokian egin ditu mekanizazioeragiketak.
f) Jasotako espezifikazioei jarraikiz egin ditu mekanizazio-eragiketak.
g) Lan-arriskuen prebentzioari buruzko arauak aplikatu ditu mekanizazio-eragiketetan.
h) Lanak txukun eta garbi egin ditu.
4.– Kargak maneiatzen ditu makinen eta sistema automatikoen elikaduran eta deskargan,
fabrikazio-eragiketak egiteko, eta gailuak eta prozesua deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Fabrikazio mekanikoko prozesu laguntzaileak deskribatu ditu mekanizazioan, soldaduran,
galdaragintzan eta bestelakoetan.
b) Fabrikazio mekanikoko sistema automatikoen elikadura- eta deskarga-prozedurak aztertu ditu.
c) Kargak maneiatzeko prozedurak deskribatu ditu.
d) Jasotako jarraibideen arabera doitu ditu eragiketa-parametroak.
e) Eskatutako espezifikazioen arabera egin ditu makina automatikoen karga- eta deskargaeragiketak.
f) Sistema automatizatua zaindu du behar bezala funtziona dezan, eta sistema geldiarazi du
produktuaren kalitatea arriskuan ezar lezakeen anomalia ororen aurrean.
g) Segurtasun-eskakizunak aplikatu ditu kargak maneiatu eta garraiatzean.
h) Sortutako gorabeherak jakinarazi ditu, eta dagokien agirian erregistratu.
i) Lan-arriskuen prebentzioari buruzko zehaztapenak aplikatu ditu makinen eta ekipoen maneiuan.
j) Jarrera arduratsua eta prozesua hobetzeko interesa erakutsi du.
k) Ordena- eta garbitasun-ohiturak izan ditu.
5.– Lortutako piezen gaineko egiaztapenak egiten ditu, eta azken produktuaren ezaugarriak
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espezifikazio teknikoekin erlazionatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Neurketako eta kontrolerako oinarrizko tresnak eta haien funtzionamendua identifikatu eta
deskribatu ditu.
b) Ezarritako prozeduren arabera jardun du egiaztapen- eta kontrol-tresnekin.
c) Planoan edo egiaztapen-orrietan adierazitako eskakizunekin konparatu ditu egindako
neurketak.
d) Fitxa eta agiri egokietan egin du emaitzen erregistroa.
e) Lehengaien, mekanizazio-eragiketan eta pieza mekanizatuen kontrolean hautemandako
gorabeherak islatu ditu txostenetan.
f) Erabilitako aparatuen erabilerako mantentzea egin du.
g) Zorroztasunez jardun du burututako prozeduretan.
B) Edukiak:
1.– Mekanizazio-lana antolatzea
Plana hartzea.
Prozesua interpretatzea.
Irudikapen grafikoa. Marrazketa industriala: lerro normalizatuak, ikuspegiak, ebaketak, sekzioak
eta krokisa egitea.
Normalizazioa, tolerantziak, azaleko akaberak
Prozesua bitartekoekin eta makinekin lotzea.
Hondakinen prebentzio- eta tratamendu-neurriak.
Kalitatea, araudiak eta katalogoak.
Zereginak planifikatzea.
Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioko espezifikazioak mekanizazio-lanetan.
Ordena eta garbitasuna baloratzea prozesuaren faseetan.
Antolamendu-teknikak aintzat hartzea.
2.– Mekanizazioko materialak, lanabesak eta ekipoak prestatzea
Materialak ezagutzea: altzairuen, fundizioen, kobrearen, aluminioaren, eztainuaren, plomuaren
arteko ezberdintasunak; haien aleazioak.
Propietateak eta aplikazioak: materialak merkaturatzeko erak.
Erreminta osagarri nagusiak: giltzak, aliketak, kurrikak, bihurkinak, mailuak, limak. Deskribapena
eta erabilera.
Eskuzko makina-erremintak: zulagailuak, hariztatzeko makinak, bestelakoak. Deskribapena eta
aplikazioak.
Kargen manipulazioa.
Erabilitako bitartekoen lehen mailako mantentzea.
Lan-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren neurriak.
Lan-arriskuen prebentzioari buruzko arauak.
Ingurumen-babesari buruzko arauak.
3.– Fabrikazioko oinarrizko eragiketak
Marraketa laua: objektua, motak, marraketa-bernizak eta tresnak (marraketa-punta, granetea,
marraketako konpasa, eskuairak, erregelak eta bestelakoak).
Aireko marraketa: prozesuak eta tresnak (marmola, gramila, altxagarriak, mastaziriak, katuak,
zatigailua).
Eskuzko erremintak eta osagarriak: erabilera-arauak.
Makina-erremintak: erabilera-arauak.
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Mekanizazioko oinarrizko eragiketak burutzea: karraketa. Zerraketa. Trokelaketa. Fresaketa.
Hariztaketa. Esmerilaketa. Bizar-kentzea eta zulaketa.
Loturak egiteko metodoak aplikatzeko teknika: Torlojutzea, errematxaketa, bestelako bitartekoak.
Ataltze-oharrak egitea.
Fabrikazio mekanikoko eragiketa osagarriei aplikatzeko Laneko Arriskuen Prebentzioko arauak.
4.– Kargak maneiatzea makinak eta sistema automatikoak elikatu eta deskargatzean
Eragiketa osagarriak eta lehengaiaren et karga eta deskarga (fundizio-, mekanizazio-, muntatze-,
tratamendu-prozesuetan, besteak beste).
Makinen elikatze- eta deskarga-sistemak.
Makinen elikatze- eta deskarga-sistemetan esku hartzen duten osagaien deskribapena:
errobotak, maneiagailuak, jasogailuak, garabiak, uhal garraiatzaileak, arrabolak, bestelakoak.
Karga- eta deskarga-sistemetan erabilitako segurtasun-sistemak.
Mantentze prebentiboa.
Materialen karga- eta deskarga-eragiketei aplikatzeko Laneko Arriskuen Prebentzioko arauak.
5.– Piezen egiaztapena
Egiaztapen- eta kontrol-materialak prestatzea
Egiaztapenerako baldintzak. Magnitude linealak eta angeluarretarako neurgailuak (kalibrea,
goniometroa, erloju konparadorea, kalak, galgak eta beste).
Gainazal lauak eta angeluarrak egiaztatzeko tresnak (doitasunezko erregelak, eskuairak,
txantiloiak, besteak beste).
Egiaztapen- eta kontrol-prozedura.
Emaitzak jaso eta erregistratzea.
Lortutako emaitzak interpretatzea.
Zorroztasuna prozeduretan.
Lanbide-modulua: Soldadura eta metal-arotzeria
Kodea: 3021
Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.– Metal ferrikoko arotzeriako materialak prestatzen ditu, eta azken produktuaren ezaugarriekin
erlazionatzen eta agiri teknikoekin interpretatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabiltzeko materialak, profilak, burdineria eta lotura-bitartekoak identifikatu ditu, eraiki
beharreko elementuen arabera.
b) Prozesuan erabiltzeko materialak hautatu ditu.
c) Profilen, burdineriaren eta lotura-bitartekoen ezaugarriak egiaztatu ditu.
d) Multzoa osatzen duten banakako piezen gaineko krokisak, ikuspegiak eta sekzioak egin ditu.
e) Profilen, burdineriaren eta lotura-bitartekoen ezaugarriak deskribatu ditu.
f) Informazioa era argian, ordenatuan eta egituratuan helarazi du.
g) Lan-arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren zehaztapenak
aplikatu ditu.
h) Jarrera ordenatua eta metodikoa izan du.
2.– Eraikuntza metalikoen makinak eta erremintak prestatzen ditu, eta haien ezaugarriak eta
aplikazioak ezagutzen.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Makinak eta erremintak identifikatu eta sailkatu ditu, fabrikazio-prozesuan dituzten prestazioen
arabera.
b) Makinen gailuak eta haien kontrol-sistemak identifikatu ditu.
c) Egingo diren eragiketen arabera hautatu eta muntatu ditu osagaiak eta erremintak.
d) Osagaien eta erreminten funtzionaltasunaren egoera egiaztatu du mekanizazio egokia egiteko.
e) Egin beharreko eragiketaren arabera doitu ditu ekipoak eta erremintak.
f) Ekipo eta erreminten garbiketa, lubrifikazioa eta lehen mailako mantentzea egin du.
g) Lan-arriskuen prebentzioari buruz eskatzen diren neurriak aplikatu ditu.
h) Lan-eremua behar bezain txukun eta garbi eduki du.
i) Jarrera metodikoa eta ordenatua izan du prestakuntza-prozesuan.
3.- Arku elektrikozko soldadurako eta soldadura oxiazetilenikoko ekipoak prestatzen ditu, eta
haien ezaugarriak eta aplikazioak ezagutzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Arku elektrikozko soldadurako eta soldadura oxiazetilenikoko lanpostu baten osagaiak
identifikatu ditu.
b) Arku elektrikozko soldadurako eta soldadura oxiazetilenikoko lanpostu baten osagaien
funtzionamendua deskribatu du.
c) Burutu beharreko lanaren arabera erregulatu ditu sugarraren presioa, intentsitatea eta azkona
bezalako laneko aldagaiak.
d) Elektrodoak hautatu ditu, eta lotu beharreko elementuen ezaugarri teknikoekin erlazionatu.
e) Egingo diren eragiketen arabera hautatu eta muntatu ditu osagaiak eta erremintak.
f) Teknika arautuak erabiliz egin ditu loturak.
g) Soldadura-ekipoen garbiketa, lubrifikazioa eta lehen mailako mantentzea egin du.
h) Lan-eremua behar bezain txukun eta garbi izan du.
i) Jarrera metodikoa eta ordenatua izan du prestakuntza-prozesuan.
j) Prestakuntza-fase bakoitzean egokiak diren banakako babes-ekipoak aplikatu ditu.
4.– Material ferrikoen gaineko konformazio eta soldatze bidezko mekanizazioko oinarrizko
eragiketak egiten ditu, eta erabili beharreko teknika azken produktuarekin ezaugarriekin erlazionatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mekanizazioko materialaren eta teknikaren ezaugarrien arabera deskribatu ditu mekanizazioprozesuaren faseak.
b) Baliabideen optimizazioaren araberako burutzapen-ordena bat ezarri du.
c) Prozedura arautuen arabera zapaldu, luzatu, lautu, kurbatu eta tolestu ditu profilak eta xaflak.
d) Lotzeko piezen ertzak prestatu ditu.
e) Produktuen ezaugarri teknikoen arabera burutu ditu soldatze- eta lotze-prozesuak.
f) Eskuzko makinak behar bezala elikatu ditu, materialen ezaugarriak kontuan izanik.
g) Makina automatikoak elikatu ditu, garatu beharreko prozesua eta makinaren parametroak
kontuan izanik.
h) Txantiloiak edo neurketak erabiliz lortutako piezak egiaztatu ditu, eta akats posibleak zuzendu.
i) Lan-eremua behar bezain txukun eta garbi izan du.
j) Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko arauak aplikatu ditu, eta makinen babesak eta
norbera babesteko bitartekoak behar bezala erabili.
5.– Produktu ferrikoen muntaiako oinarrizko eragiketak egiten ditu, eta muntatze-faseak azken
produktuaren ezaugarriekin erlazionatzen.
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Ebaluazio-irizpideak:
a) Lortzeko produktuaren muntatze-planoa egin du.
b) Lotzeko piezen arabera deskribatu ditu muntatze-prozesuaren faseak.
c) Burutzapen-ordenaren arabera hautatu ditu osagaiak, lotura-bitartekoak eta erremintak.
d) Kalitatezko produktu bat muntatzeko piezak kokatu ditu.
e) Segurtasun- funtzionaltasun- eta ekonomia irizpideei jarraikiz egin ditu lotura finkoak eta
desmuntagarriak
f) Lortutako produktuen ezaugarri dimentsional eta geometrikoak egiaztatu ditu, eta akats
posibleak zuzendu.
g) Lan-eremua behar bezain txukun eta garbi izan du.
h) Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko arauak aplikatu ditu, eta makinen babesak eta
norbera babesteko bitartekoak behar bezala erabili.
i) Jarrera metodikoa eta ordenatua izan du prestakuntza-prozesuan.
6.– Enbalajeak eta garraioko lanabesak hautatuz garraiatzen ditu metal ferrikoko arotzeriako
produktuak.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Azken produktuaren ezaugarrien arabera hautatu ditu enbalajeak.
b) Euskarri eta lotzeko bitarteko egokiak hautatu ditu, garraiatzean ez dadin mugitu.
c) Material egokiekin eta honda daitezkeen puntu ahulak babestuz enbalatu ditu produktuak.
d) Paketatutako produktuak etiketen bidez edo zehaztutako beste bitarteko batzuk erabiliz
identifikatu ditu.
e) Paketatutako produktua segurtasunez eta arretaz maneiatu du garraiobidean kokatu arte.
f) Bitarteko egokiekin eutsi ditu, eta egiaztatu du ez direla mugitzen.
g) Kargen enbalajearekin eta garraioarekin lotutako lan-arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatu
ditu.
h) Segurtasun-arauen arabera deskargatu eta desenbalatu du produktua, honda ez dadin.
i) Jarrera metodikoa eta ordenatua izan du enbalaje- eta garraio-prozesuan.
B) Edukiak:
1.– Metal ferrikoko arotzeriako materiala prestatzea
Profil motak. Definizioa eta aplikazioa.
Xafla motak. Definizioa eta aplikazioa.
Merkataritza-formak.
Material plastikoak eta osagarriak.
Krokisak, ikuspegiak eta sekzioak egitea.
Burdineria motak. Definizioa, ezaugarriak eta aplikazioa.
Lotura-bitartekoak. Definizioa, ezaugarriak eta aplikazioa.
Moztu beharreko profilen neurria eta kopurua kalkulatzea.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren neurriak.
Informazio egituratua eta argia transmititzeko erak.
Ordena eta metodoa zereginak egitean.
2.– Eraikuntza metalikoko makinak eta erremintak prestatzea
Makinak prestatzea eta mantentze operatiboa egitea.
Erremintak, lanabesak eta piezak muntatzea eta desmuntatzea.
Konformazio-makinak: funtzionamendua.
Erabilerari eta mantentzeari buruzko eskuliburua. Prebentiboa eta operatiboa.
Segurtasun-gailuak. Segurtasun-arauak.
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Ohiko istripuak makinetan.
Norbera babesteko ekipoak.
Segurtasun aktiborako makinen gailuak.
Lan-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren neurriak.
Txukuntasun- eta garbitasun-arauak.
3.– Arku elektrikozko soldadurako eta soldadura oxiazetilenikoko ekipoak prestatzea
Arku elektrikozko soldadurako lanpostu baten osagaien funtzionamendua deskribatu du.
Makinen parametroak eta intentsitateak erregulatzea.
Elektrodo motak eta haiek hautatzea.
Soldadura oxiazetilenikoko lanpostu baten osagaien funtzionamendua deskribatzea.
Presioak eta sopletearen sugarra.
Segurtasun-gailuak soldadura-ekipoetan.
Segurtasun-arauak.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren neurriak.
Txukuntasun- eta garbitasun-arauak.
4.– Konformatu eta soldatze bidezko mekanizazioaren oinarrizko eragiketak.
Mekanizazio-prozesuaren faseak.
Profilak eta xaflak zapaltzeko, luzatzeko, lautzeko, kurbatzeko eta tolesteko prozedurak.
Zuntz neutroa eta toleste-angelua profiletan eta xafletan.
Soldadura oxiazetilenikoko soldadura-prozedura: sopletea maneiatzea, soldadura-metodoak,
ertzak prestatzea eta soldatze-teknikak.
Arku elektrikozko soldadura-prozedura: pintza maneiatzea, soldadura-metodoak, ertzak
prestatzea eta soldatze-teknikak.
Eskuzko makinak Deskribapena. Funtzionamendua. Aplikazioak.
Txirbil-harroketa bidezko mekanizazio-teknika eta konformatua.
Soldatze-teknikak.
Baliabideak optimizatzea.
Makina automatikoak. Deskribapena. Funtzionamendua. Aplikazioak.
Piezen egiaztapena.
Lan-eremuaren mantentzea.
Lan-arriskuen prebentziorako aplikatzeko neurriak.
5.– Produktu ferrikoak muntatzeko oinarrizko eragiketak
Muntatze-planoak.
Muntatze-prozesuak.
Lotura finkoetarako eta desmuntagarrietarako bitartekoak.
Lotura finkoak eta desmuntagarriak egitea.
Produktuen egiaztapena.
Lan-eremua behar bezain txukun eta garbi izan du.
Lan-arriskuen prebentziorako espezifikazioak.
Makinetan babesak erabiltzea eta norbera babesteko bitartekoak.
Lan-eremuaren mantentzea.
6.– Metal ferrikoko arotzeriako materiala garraiatzea
Enbalajeak: motak, ezaugarriak, aplikazioak.
Euskarriak eta eusteko bitartekoak.
Paketatutako produktua maneiatzea.
Garraiorako segurtasun-neurriak.
Produktu ferrikoak finkatzeko prozedurak.
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Produktuak deskargatzeko eta desenbalatzeko prozedurak.
Segurtasun-neurriak maneiatzean eta garraiatzean.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatzeko neurriak.
Lanbide-modulua: Aluminio eta PVCko arotzeria
Kodea: 3022
Kurtsoa: 1
Iraupena: 132 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Metal ez-ferrikoko arotzeriako materialak prestatzen ditu, eta azken produktuaren
ezaugarriekin erlazionatzen eta agiri teknikoekin interpretatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabiltzeko materialak, profilak, burdineria eta lotura-bitartekoak identifikatu ditu, eraiki
beharreko elementuen arabera.
b) Prozesuan erabiltzeko materialak hautatu ditu.
c) Profilen, burdineriaren eta lotura-bitartekoen ezaugarriak egiaztatu ditu.
d) Multzoa osatzen duten banakako piezen gaineko krokisak, ikuspegiak eta sekzioak egin ditu.
e) Profilen, burdineriaren eta lotura-bitartekoen ezaugarriak deskribatu ditu.
f) Informazioa era argian, ordenatuan eta egituratuan helarazi du.
g) Lan-arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruz eskatzen diren zehaztapenak
aplikatu ditu.
h) Jarrera ordenatua eta metodikoa izan du.
2.– Eraikuntza metaliko ez-ferrikoen makinak eta erremintak prestatzen ditu, eta haien
ezaugarriak eta aplikazioak ezagutzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Makinak eta erremintak identifikatu eta sailkatu ditu, fabrikazio-prozesuan dituzten prestazioen
arabera.
b) Makinen gailuak eta haien kontrol-sistemak identifikatu ditu.
c) Egingo diren eragiketen arabera hautatu eta muntatu ditu osagaiak eta erremintak.
d) Osagaien eta erreminten funtzionaltasunaren egoera egiaztatu du mekanizazio egokia egiteko.
e) Egin beharreko eragiketaren arabera doitu ditu ekipoak eta erremintak.
f) Ekipo eta erreminten garbiketa, lubrifikazioa eta lehen mailako mantentzea egin du.
g) Lan-eremua behar bezain txukun eta garbi izan du.
h) Jarrera metodikoa eta ordenatua izan du prestakuntza-prozesuan.
i) Lan-arriskuen prebentzioari buruz eskatzen diren neurriak aplikatu ditu.
3.– Material ez-ferrikoen gaineko mekanizazio-eragiketak egiten ditu, eta erabiltzeko teknika
amaierako produktuaren ezaugarriekin erlazionatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mekanizazioko materialaren eta teknikaren ezaugarrien arabera deskribatu ditu mekanizazioprozesuaren faseak.
b) Baliabideen optimizazioaren araberako burutzapen-ordena bat ezarri du.
c) Eskatutako segurtasun-baldintzetan eutsi ditu aluminiozko eta PVCko profilak.
d) Prozedura arautuen arabera egin da aluminiozko eta PVCko profilen eta xaflen trontzaketa,
trokelaketa, ahokatzea, fresaketa, zulaketa eta hariztaketa.
e) Pieza mekanizatuen akabera egin du, gero mihiztatzeko.
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ditu.

f) Lortutako piezak egiaztatu ditu, txantiloiak edo neurketak erabiliz, eta akats posibleak zuzendu

g) Lan-eremua behar bezain txukun eta garbi izan du.
h) Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko arauak aplikatu ditu, eta makinen babesak eta
norbera babesteko bitartekoak behar bezala erabili.
4.– Produktu ez-ferrikoak muntatzeko oinarrizko eragiketak egiten ditu, eta muntatze-faseak
azken produktuaren ezaugarriekin erlazionatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lotzeko piezen arabera deskribatu ditu mihiztatze- eta muntatze-prozesuaren faseak.
b) Burutzapen-ordenaren arabera hautatu ditu osagarriak, lotura-bitartekoak eta erremintak.
c) Elementu mekanizatuen gaineko bandak, burdineria eta osagarriak muntatu ditu.
d) Segurtasun- funtzionaltasun- eta ekonomia irizpideei jarraikiz egin ditu lotura finkoak eta
desmuntagarriak
e) Egituraren osagaien zurruntasuna eta funtzionaltasuna egiaztatuta egin du haien mihiztatzea.
f) Lortutako produktuen ezaugarri dimentsional eta geometrikoak egiaztatu ditu, eta akats
posibleak zuzendu.
g) Lan-eremua behar bezain txukun eta garbi izan du.
h) Produktu ez-ferrikoak muntatzean eskatutako segurtasun-arauak aplikatu ditu.
i) Jarrera metodikoa eta ordenatua izan du prestakuntza-prozesuan.
5.– Arotzeria metaliko ez-ferrikoko produktuak garraiatzen ditu, eta enbalajeak eta garraioko
lanabesak hautatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Azken produktuaren ezaugarrien arabera hautatu ditu enbalajeak.
b) Euskarri eta lotzeko bitarteko egokiak hautatu ditu, garraiatzean ez dadin mugitu.
c) Material egokiekin eta honda daitezkeen puntu ahulak babestuz enbalatu ditu produktuak.
d) Paketatutako produktuak etiketen bidez edo zehaztutako beste bitarteko batzuk erabiliz
identifikatu ditu.
e) Paketatutako produktua segurtasunez eta arretaz maneiatu du garraiobidean kokatu arte.
f) Bitarteko egokiekin eutsi ditu, eta egiaztatu du ez direla mugitzen.
g) Segurtasun-arauen arabera deskargatu eta desenbalatu du produktua, honda ez dadin.
h) Kargen enbalatzearekin eta garraioarekin lotutako lan-arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatu
ditu.
i) Jarrera metodikoa eta ordenatua izan du enbalatze- eta garraiatze-prozesuan.
B) Edukiak:
1.– Metal ez-ferrikoko arotzeriako materiala prestatzea
Aluminioko merkataritza-profilak, leihoak, manparak, ateak eta itxiturak eraikitzen erabiliak.
PVCko merkataritza-profilak, leihoak, ateak eta itxiturak eraikitzen erabiliak.
Profilak maneiatzea: biltegiratzea eta lana.
Trokelatzeko eta ahokatzeko lanabesak.
Krokisak, ikuspegiak eta sekzioak egitea.
Burdineria motak. Definizioa, ezaugarriak eta aplikazioa.
Lotura-elementuak eta -materialak.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatzeko espezifikazioak.
Informazio egituratua eta argia transmititzeko erak.
Txukuntasuna eta garbitasuna zereginak egitean.
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2.– Eraikuntza metaliko ez-ferrikoko makinak eta erremintak prestatzea
Makinak prestatzea eta mantentze operatiboa egitea.
Erabilitako erremintak: ebaketa-diskoak, fresak, barautsak, bestelakoak.
Erremintak, lanabesak eta piezak muntatzea eta desmuntatzea.
Aluminiozko eta PVCko arotzerian erabilitako makinak (trontzatzeko makinak, fresatzeko
makinak, prentsak eta bestelakoak).
Trokelaketa, trokelen formak.
Erabilerari eta mantentzeari buruzko eskuliburua. Prebentiboa eta operatiboa.
Segurtasun-gailuak.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren neurriak.
Ohiko istripuak makinetan.
Norbera babesteko ekipoak.
Segurtasun aktiborako makinen gailuak.
Txukuntasun- eta garbitasun-arauak.
3.– Material ez-ferrikoen mekanizazioa.
Mekanizazio-prozesuaren faseak.
Profilen zatikatzeak eta deskontuak. Lantegiko taulak eta katalogoak maneiatzea.
Profilen eta xaflen trontzaketa, trokelaketa, ahokatzea, fresaketa, zulaketa eta hariztaketako
prozedurak.
Akabera-teknikak.
Baliabideak optimizatzea.
Makina automatikoak. Deskribapena. Funtzionamendua. Aplikazioak.
Piezen egiaztapena.
Lan-eremuko mantentzea.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren neurriak.
4.– Material ez-ferrikoak muntatzea.
Muntatze-planoak interpretatzea.
Muntatze-prozesuaren faseak.
Leihoak, ateak, manparak eta itxiturak eraikitzen erabilitako osagaiak.
Lotura finkoetarako eta desmuntagarrietarako bitartekoak.
Lotura finkoak eta desmuntagarriak egitea.
Juntadura motak eta zigilatze-elementuak.
Estankotasunari buruzko arauak eta burutzapen-metodoak.
Muntatutako elementuen egiaztapena eta doitzea.
Lan-eremua behar bezain txukun eta garbi izan du.
Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko arauak muntatzean.
Makinetan babesak erabiltzea eta norbera babesteko bitartekoak.
Lan-eremuaren mantentzea.
Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren neurriak.
5.– Metal ez-ferrikoko arotzeriako produktuak garraiatzea
Enbalajeak: motak, ezaugarriak, aplikazioak.
Euskarriak eta eusteko bitartekoak.
Produktuak enbalatzeko prozedurak.
Paketatutako produktua maneiatzea.
Garraiorako segurtasun-neurriak.
Produktu ferrikoak finkatzeko prozedurak.
Produktuak deskargatzeko eta desenbalatzeko prozedurak.
Segurtasun- eta osasun-arauak maneiatzean eta garraiatzean.
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Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentziorako aplikatu behar diren neurriak.
Lanbide-modulua: Galdaragintza arineko oinarrizko eragiketak
Kodea: 3073
Kurtsoa: 1
Iraupena: 198 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.– Dokumentazio teknikoa interpretatzen du, eta ikuspegiak, piezak, junturak, xehetasunak,
profilak eta kotak bereizten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Dokumentazio teknikoan eskalei eta kotei buruz dagoen informazioa identifikatu du, eta
materialera eraman.
b) Dokumentazio teknikoan gainazal motei, ebaketei eta junturei buruz identifikatu den
informazioa interpretatu du, eta materialera eraman.
c) Piezaren ikuspegiak eta xehetasunak erabili ditu egin beharreko zereginaren ikuspegi osoa
izateko.
d) Arduradunak emandako informazio osoa (ahozkoa, idatzizkoa zein grafikoa) koherentziaz
interpretatu du, eta materialera eraman.
e) Interpretazioan egindako erroreak zuzendu ditu, halakorik bada, eta egin beharreko zereginen
bozetoak eta krokis kotatuak trazatu ditu.
f) Eskalazko plano kotatu errazak marratu ditu, abiaburutzat hartuta ideiak, bozetoak eta krokisak
eta UNE arauei jarraituz.
g) Informazio orokorra osatzen duten ikuspegiak eta xehetasunak prestatu ditu.
h) Materialen oharra eta prozesuen orria egin ditu, egindako dokumentazio grafikoa abiapuntutzat
hartuta, baliabideak maximizatuz eta alfer-denborak kenduz.
2.– Ebaketa termikoko ekipoekin jarduten du (eskuzkoak eta erdiautomatikoak), forma definituko
xaflak eta profilak lortzeko, pertsonalaren eta ingurumenaren segurtasun-plana betez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eskatutako akaberekin erlazionatu ditu ebaketa-ekipoak, eta haien prestazioak adierazi.
b) Ebaketa termikoko ekipoak osatzen dituzten osagaiak, haietako bakoitzaren funtzioa eta
multzoan duten interrelazioa identifikatu eta deskribatu ditu.
c) Prozeduraren parametroak haien artean erlazionatu ditu, eta lortu nahi diren emaitzekin.
d) Ebaketa-ekipoekin jardun du, eskatutako babes pertsonalak eta ingurumenekoak erabiliz, eta
ohiko akatsak deskribatu.
e) Lan-arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko planean ezarritako segurtasunneurriak aplikatu ditu.
3.– Ebaketa mekanikoko ekipoekin jarduten du, forma definituko xaflak eta profilak lortzeko,
pertsonalaren eta ingurumenaren segurtasun-plana betez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ebaketa-ekipoak eskatutako akaberekin erlazionatu ditu, eta haien prestazioak deskribatu.
b) Ebaketa mekanikoko ekipoak osatzen dituzten osagaiak, haietako bakoitzaren funtzioa eta
multzoan duten interrelazioa identifikatu eta deskribatu ditu.
c) Prozeduraren parametroak haien artean erlazionatu ditu, eta lortu nahi diren emaitzekin.
d) Ebaketa mekanikoko ekipoekin jardun du pertsonalaren eta ingurumenaren segurtasunplanean zehaztutako babes-ekipoak eta -bitartekoak erabiliz, ohiko akatsak deskribatuz.
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e) Pertsonalaren eta ingurumenaren segurtasun-planeko segurtasun-neurriak aplikatu ditu,
ebaketa mekanikoko ekipoen erabileran eskatzekoak.
4.– Produktuak lortzeko profilen eta xaflen konformatuko eta zuzentzeko oinarrizko eragiketak
jarraibideen arabera egiten ditu, Laneko Arriskuen Prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko
kalitate-arauak betez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ezarritako prozesuen arabera piezak eutsi dira.
b) Neurtu, marratu, markatu, graneteatu, ebaki, tolestu, kurbatu eta beste egin ditu, muntatzeko
xaflak eta profilak prestatzeko, goragoko mailako teknikari baten jarraibideen arabera edo haren
begiradapean.
c) Jasotako espezifikazio teknikoetara eta jarraibideetara doitu ditu Lan-parametroak (presioa,
abiadura, aitzinamendua, bestelakoak).
d) Kurbaketa-prozesua eta haren mugak aintzat hartuz kokatu ditu materialak.
e) Pita eta gasen nahasketa lan-jarraibideetara doitu ditu.
f) Konformaturako edo zuzentzeko tratatu beharreko guneak berotu ditu, jarraibideen arabera,
espezifikazioetan onartutako gehieneko tenperaturak gainditu gabe.
g) Kotak eta angeluak kontrolatu ditu, baita txantiloien kokatzea ere, konformatu egokirako.
h) Lan-arriskuen eta ingurumenaren prebentziorako planeko segurtasun-neurriak aplikatu ditu,
konformatuko ekipoen erabileran eska daitezkeenak.
B) Edukiak:
1.– Dokumentazio teknikoaren interpretazio grafikoa
Eraikuntza-planoen interpretazioa. Piezak, junturak eta profilak bereiztea.
Irudikapen-sistemak. Sistema diedrikoa.
Ikuspegien irudikapena: sistema europarra eta amerikarra.
Irudikapen grafikoa eta piezen detaileak.
Akotazioa.
Multzoak eta azpimultzoak.
Material metalikoak. Propietateak.
Merkataritza motak. Xaflak eta profilak.
2.– Xaflen eta profilen ebaketa termikoen prozedurak
Ebaketa termikoa.
Ekipoak eta jarduteko teknika.
Ebaketa-parametroak.
Ohiko akatsak.
Segurtasuna: segurtasun-neurriak. Arriskuak: metal likidoko proiekzioak, erredurak. Arnasbideak
(gas kaltegarriak), beroa, izpi ultramoreak. Partikulak begietara proiektatzea. Ustekabeko ebaketak
kontaktuagatik, ebaketa-gunean. Piezak oinen gainera erortzea.
Prebentzio-neurriak eta norbera babesteko ekipoak.
3.– Xaflen eta profilen ebaketa mekanikoko prozedurak
Ebaketa mekanikoa.
Ekipoak eta jarduteko teknika.
Ebaketa-parametroak.
Ohiko akatsak.
Segurtasuna: Segurtasun-arauak. Arriskuak: Partikulak begietara proiektatzea. Ustekabeko
ebaketak kontaktuagatik, ebaketa-gunean. Piezak oinen gainera erortzea.
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Prebentzio-neurriak eta norbera babesteko ekipoak.
4.– Xaflen eta profilen konformaturako prozedurak
Konformatu-eragiketetan erabilitako ekipoak eta bitartekoak. Jarduteko teknikak.
Konformatu-txantiloiak. Konformatua eta beroarekin zuzentzea.
Segurtasuna: segurtasun-neurriak. Arriskuak: gorputz-atalak harrapatzea, zapaltzea, kolpeak.
Babes-neurriak eta -ekipamendua.
Lanbide-modulua: Ekipo elektriko eta elektronikoak
Kodea: 3015
Kurtsoa: 2
Iraupena: 192 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.- Beharrezko materiala, erremintak eta ekipoa identifikatzen ditu ekipo elektriko eta
elektronikoak muntatu eta elkartzeko, eta haien ezaugarri nagusiak eta funtzionalitatea deskribatzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipo elektriko edo elektroniko bateko elementu eta osagai motak identifikatu eta sailkatu ditu.
b) Ekipo elektriko edo elektroniko bateko ainguraketa eta finkagailu motak (torlojuak, klipak,
erlaitzak, besteak beste) identifikatu eta sailkatu ditu haien aplikazioaren, zurruntasunaren eta
egonkortasunaren arabera.
c) Ekipo elektriko edo elektroniko bat mihiztatzeko erabili ohi diren erremintak (bihurkin elektrikoa,
bihurkin lauak eta izar-bihurkinak eta giltzak, besteak beste) identifikatu eta sailkatu ditu, haien
aplikazioaren eta egokitasunaren arabera.
d) Norberaren segurtasunerako bitartekoak eta ekipamenduak (babesteko eskularruak,
betaurrekoak eta maskara, besteak beste) identifikatu eta sailkatu ditu, haien aplikazioaren arabera
eta zer erreminta erabili behar diren kontuan hartuta.
2.– Ekipo elektriko eta elektronikoa muntatu eta desmuntatzeko eragiketen sekuentzia zehazten
du, eskemak interpretatzen ditu eta eman beharreko urratsak identifikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipo elektriko eta elektronikoetako elementu eta osagaien irudikapen grafikoko sinbologia
ezagutu du.
b) Muntaketaren/konexioaren prozedura eta sekuentzia interpretatu ditu, muntatzeko eskematik
edo gidatik abiatuta.
c) Eskeman adierazitako elementu guztiak elementu errealekin identifikatu ditu.
d) Hainbat elementu (txartelak sartzea, elementuak finkatzea, besteak beste)
muntatzeko/konektatzeko prozedura eta sekuentzia identifikatu ditu.
e) Muntatze/konexioaren prozesua eta sekuentzia definitu ditu, muntatzeko eskematik edo gidatik
abiatuta.
3.– Ekipo elektriko edo elektronikoetako elementuak muntatu eta desmuntatzen ditu, muntatzeko
eskemak eta gidak interpretatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Modelo jakin baterako adierazitako muntaketa-eskema eta -gidak hautatu ditu.
b) Muntaketa-eskema eta -gidetan adierazitako erremintak hautatu ditu.
c) Erabili behar diren elementu eta materialak prestatu ditu, prozedura normalizatuei jarraituz.
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d) Elementuak ekipoan non kokatu behar diren identifikatu du.
e) Osagaiak mihiztatu ditu prozedura normalizatuei jarraituz, eta haietako segurtasun-arauak
aplikatu.
f) Muntatze-eskema edo -gidetan adierazitako eusteko elementuekin finkatu ditu osagaiak,
ezarritako estutze- edo presio-momentua aplikatuta.
g) Osagai eta konektore elektronikoak muntatzeko teknikak aplikatu ditu zirkuitu inprimatuko
plaketan.
h) Ekipo elektriko edo elektronikoak desmuntatzeko teknikak aplikatu ditu.
i) Ezarritako segurtasun-eskakizunak bete ditu.
j) Egindako jarduerak eta lortutako emaitzak jasotzen dituen txostena prestatu du.
4.– Ekipo elektriko edo elektronikoetan elementuak lotzen ditu oinarrizko teknikak aplikatuz eta
jarraitutasuna egiaztatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Konexio-modelo jakin baterako adierazitako muntaketa-eskema eta -gidak hautatu ditu.
b) Konexioko eskema eta gidetan adierazitako erremintak hautatu ditu.
c) Konektorearen piezak eta kableak jarri eta kokatu ditu.
d) Norberaren babesak eta elementuenak jarri eta kokatu ditu.
e) Kableak egokitu ditu (zuritu, luzatu, ordenatu) prozedurei jarraituz.
f) Konektoreko piezak ordena egokian txertatu ditu, eta kableak prozeduran ezarritako moduan
lotu (soldatu, krinpatu, enbornatu, besteak beste).
g) Ezarritako prozeduraren arabera (elementuen posizioa, elementua txertatzea, finkatzeko
maniobra, besteak beste) egin du konexioa (soldadura, enbornatzea, konektorea).
h) Segurtasun-neurriak zaindu ditu ekipoak eta erremintak erabiltzean.
i) Ezarritako prozedurari jarraituz jarri eta kokatu ditu kableetan etiketak.
j) Ingurumenaren gaineko araudiaren arabera tratatu ditu sortutako hondakinak.
5.– Ekipo elektrikoaren eta elektronikoaren oinarrizko mantentzea egiten du, ezarritako teknikak
kalitatez eta segurtasunez aplikatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Modelo jakin baterako adierazitako eskema eta gidak hautatu ditu.
b) Erremintak egin beharreko eragiketen arabera hautatu ditu.
c) Berritu beharreko elementuak identifikatu ditu.
d) Ordezteko elementuak metatu ditu.
e) Egin beharreko eragiketen arabera hautatu ditu behar diren diren erremintak.
f) Aldatu beharreko elementuak desmuntatu ditu, esku-hartze bakoitzerako eskakizunak zein
diren, haietarako teknika eta erreminta egokiak erabilita.
g) Elementu berriak muntatu ditu, esku-hartze bakoitzerako eskakizunak zein diren, haietarako
teknika eta erreminta egokiak erabilita.
h) Osagaientzat eta norberarentzat aurreikusitako segurtasun-neurriak hartuz egin ditu
eragiketak.
i) Egindako eragiketak jasotzen dituen txostena prestatu du, formatua ezarrita duen dokumentu
batean.
B) Edukiak:
1.- Muntatzeko, mihiztatzeko, konektatzeko eta mantentze-lanak egiteko materialak, erremintak
eta ekipoak identifikatzea:
Magnitude elektrikoak. Magnitudeen arteko erlazioa. Neurgailuak.
Oinarrizko zirkuitu elektrikoak (elementuak, babesak, besteak beste).
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Konektoreak: ezaugarriak eta tipologia.
Kableak: ezaugarriak eta tipologia. Normalizazioa.
Zuntz optikoa. Aplikaziorik ohikoenak. Tipologia eta ezaugarriak.
Ekipo motak: makina-erremintak, etxetresna elektrikoak, informatikako ekipoak, audioko ekipoak,
bideoko ekipoak, industriako ekipoak.
Eskuzko erremintak eta makina-erremintak.
Material osagarriak. Mihiztatzeko eta eusteko elementuak. Funtzioa, tipologia eta ezaugarriak.
2.– Ekipoak muntatu eta mantentzeko prozesua
Sinbologia elektrikoa eta elektronikoa. Normalizazioa.
Planoak eta eskemak interpretatzea.
Merkataritzako osagaiak identifikatzea.
Merkataritzako konektore eta kableak identifikatzea.
Muntatzeko eta desmuntatzeko eskema eta gidak interpretatzea.
Konexioko eskema eta gidak interpretatzea.
Eragiketak zehaztea.
Eragiketa-sekuentzia.
Erremintak eta ekipoak hautatzea. Erreminten tipologia.
Arriskuen prebentzioari, lan-osasunari eta ingurumen-babesari buruzko arauak.
Sistemak eta instalazioak manipulatzearen arriskuak.
Lan-aginduak interpretatzea.
Txostenak egitea.
3.– Ekipoak muntatu eta desmuntatzea
Osagai elektronikoak, motak eta ezaugarriak. Osagaien oinarrizko funtzioak.
Osagai elektronikoak muntatu eta txertatzeko teknikak.
Eskuzko erremintak. Tipologia eta ezaugarriak.
Soldadura biguneko teknikak. Ohiko aplikazioak.
Kontuan izan beharreko arretak.
Eskuzko erremintak eta makina-erremintak erabiltzea.
Segurtasuna erremintak makinak erabiltzean.
Ekipo elektriko eta elektronikoak muntatu eta mihiztatzeko teknikak.
Elementu osagarriak muntatzea.
Ekipo elektriko eta elektronikoak muntatu eta desmuntatzeko teknikak.
Ekipo elektriko eta elektronikoen elementu eta osagaiak ordezteko teknikak.
Etiketatzeko eta kontrolatzeko eragiketak.
Babes- eta segurtasun-ekipoak.
Segurtasun-arauak.
Ingurumen-arauak.
4.– Konexionatzeko eta "konektorizatzeko" teknikak aplikatzea
Konexioko teknikak. Ezaugarriak eta aplikazioak.
Konektoreak soldatzea, enbornatzea eta finkatzea.
Eskuzko erremintak eta makina-erremintak. Krinpagailua, kurrikak, soldagailua, besteak beste.
Etiketatzeko eta kontrolatzeko eragiketak.
Finkatzeko elementuak: bridak, tortsioko itxiturak, kableak pasatzeko elementuak, besteak beste.
Babes- eta segurtasun-ekipoak.
Segurtasun-arauak.
Ingurumen-arauak.
5.- Elementuak aldatzeko teknikak aplikatzea

2016/3546 (1178/1138)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

Eskemak eta gidak.
Elementuak metatzea.
Ekipoen eta haien elementuen ezaugarri teknikoak: tentsioa, korrontea. Korronte alternoa eta
korronte zuzena. Erresistentzia elektrikoa.
Potentzia elektrikoa.
Ainguraketak eta euskailuak. Motak eta ezaugarriak.
Prebentziozko oinarrizko mantentze-eragiketak.
Larrialdi-planak.
Istripuetan jardutea.
Txostenak egitea.
Lanbide-modulua: Karbono-altzairuzko materialen soldadura
Kodea: E590
Kurtsoa: 2
Iraupena: 168 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.– Fabrikazio-, konponketa- eta muntatze-planoetan erabilitako informazio teknikoa aztertzen du,
eta gas babeslepean eta elektrodo kontsumigarriekin (MIG/MAG) karbono-altzairuzko xaflen arkuzko
soldadurak egitea ahalbidetzen duen prozedurarik egokiena zehazten, zehaztutakoaren arabera.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Soldaduran erabilitako sinboloak interpretatu ditu.
b) Eraikuntza metalikoko fabrikazio-planoetan MIG soldatze-eragiketekin identifikatzen diren
soldatze-ezaugarriak azaldu ditu.
2.– Karbono-altzairuzko profil eta xaflen arkuzko soldadura prozedurak deskribatzen ditu, gas
babeslepean eta elektrodo kontsumigarriekin (MIG/MAG) eginikoak, eta faseak, eragiketak, ekipoak,
lanabesak eta bestelakoak, ekonomia- eta kalitate-irizpideei jarraikiz, Laneko Arriskuen Prebentzioari
eta Ingurumen Babesari buruzko arauak betez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Karbono-altzairuzko xaflen MAG soldatzeko prozesuak aztertu ditu, eta haien aplikazio
nagusiarekin erlazionatu, materialen eta ekonomia- eta kalitate-irizpideen arabera; aukerak eta mugak
arrazoitu ere egin ditu.
b) Karbono-altzairuzko xaflen MAG soldatzean erabilitako "kontsumigarrien" ezaugarriak
deskribatu ditu, haien aplikazioen arabera.
c) Karbono-altzairuzko xaflen MAG soldatze-parametroak azaldu ditu erabili beharreko
prozesuaren eta materialen arabera.
d) Soldaketaren tratamendu osagarri posibleak deskribatu ditu.
e) Soldaketako akats posibleak eragiten dituzten kausa-ondorioekin erlazionatu ditu.
f) Tentsioak erlaxatzeko tokiko tratamenduak azaldu ditu.
g) Soldatze-prozeduran aplika daitezkeen Laneko Arriskuen Prebentzioari eta Ingurumen
Babesari buruzko erabilera-arauak deskribatu ditu.
3.– Gas babeslepean eta elektrodo kontsumigarriekin eginiko arkuzko soldadura erabiliz
soldatzen ditu karbono-altzairuzko xaflak (MIG/MAG), Laneko Arriskuen Prebentzioari eta Ingurumen
Babesari buruzko espezifikazio eta arau guztiak betetzeko gisan.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Soldatze-parametro egokiak doitu ditu egin beharreko loturaren berariazko ezaugarrietara.

2016/3546 (1178/1139)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

b) Soldatze-eragiketak egin ditu, batzeko piezen funtzionaltasunaren ezaugarrien arabera.
c) Prozesurako zehaztutako tolerantzia-irizpideei jarraikiz egindako junturak egiaztatu ditu, eta
prozesuko akats posibleak identifikatu.
B) Edukiak:
1.– Dokumentazio teknikoaren interpretazio grafikoa
Eraikuntza-planoen interpretazioa. Piezak, junturak eta profilak bereiztea.
Irudikapen-sistemak. Sistema diedrikoa.
Ikuspegien irudikapena: sistema europarra eta amerikarra.
Irudikapen grafikoa eta piezen detaileak.
Akotazioa.
Multzoak eta azpimultzoak.
Material metalikoak. Propietateak.
Merkataritza motak. Xaflak eta profilak.
2.– Sinbologia soldaduran
Soldadura motak.
Soldaketa-posizioak.
Juntura motak.
Ertzak prestatzea.
Soldadurako sinbologia arautzen duten arauak.
Soldadura-prozesuen motak eta haien sinbolizazioa.
Soldaduren dimentsioak eta haien inskripzioa.
Zehaztapen osagarriak.
Soldadurako sinboloen interpretazioaren aplikazio praktikoa.
Elementu normalizatuak irudikatzea.
Materialak irudikatzea.
Soldadurako planoen interpretazioaren aplikazio praktikoa.
3.– MIG soldatze-teknologia
MIG soldaduraren funtsak/oinarriak.
Prozesuaren abantailak eta mugak.
Prozesuari aplika dakiokeen araudia.
Karbono-altzairuen ezaugarriak eta soldagarritasuna.
Babes-gasak.
Erabilitako gasak, haien ezaugarriak eta aplikazioak.
CO2 gasaren propietateen eragina soldaduran.
Gas geldoen propietateen eragina soldadura-prozesuan.
Soldadura-prozedura bakoitzerako gas-emaria. Araututako emariaren eragina.
Hariak:
– Erabilitako hariak, haien ezaugarriak eta aplikazioak.
– Hariaren diametroak.
MIG soldaduraren instalazioa osatzen duten elementuak ezagutzea: korronte-sorgailua.
Haria elikatzeko unitatea. CO2 gas boteilak eta nahasketak.
Erregulagailua eta
emari-neurgailua. Gas-berotzailea.
MIG soldadurako instalazioa instalatzea, puntuan jartzea eta maneiua.
MIG soldatze-ekipoa mantentzea.
Eusteko lanabesak.
4.- Karbono-altzairuzko xaflen MAG soldatze-teknikak
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Juntaduren formak: soldatzeko prestatzea. Punteatzeko teknikak eta arauak.
Transzendentzia-formaren hautaketa.
Xaflen MAG soldadurako parametro nagusiak erregulatzea: polaritatea. Arku-tentsioa.
Korrontearen intentsitatea. Hariaren elikaduraren diametroa eta abiadura. Gasaren izaera eta
emaria.
Junturaren eta soldatze-posizioaren arabera inklinatzea pistola.
Aurrerapenaren noranzkoa material-ekarpenean.
Pistola-pieza distantzia.
Soldatze-teknika soldaduraren posizio ezberdinetan.
Sartzeko, betetzeko eta orrazteko kordoiak banatzea.
Karbono-altzairuzko xaflak hari solidoarekin soldatzeko praktika posizio ezberdinetan aplikatzea.
Soldaduren gainbegiratze bisuala.
Ohiko akats motak.
Akats bakoitzarekin aintzat hartzeko faktoreak.
Akatsen arrazoiak eta zuzenketak.
Lanbide-modulua: Oinarrizko eragiketak makina-erremintarekin
Kodea: E591
Kurtsoa: 2
Iraupena: 168 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.– Makinak, ekipoak eta erremintak prozesu-orriaren arabera prestatzen eta puntuan jartzen ditu
txirbil-harroketa bidezko mekanizazioa egiteko, erabiliko den material guztiaren egoera ona
egiaztatzen du, erremintak zorrozten eta lubrifikatzen, eta ezarritako prozesuaren arabera muntatzen
ditu erremintak eta lanabesak.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Txirbil-harroketa bidezko fabrikazio-sistemak identifikatu ditu.
b) Txirbil-harroketa bidezko mekanizazioaren ezaugarriei ongi egokitzen zaizkien erremintak,
osagarriak eta lanabesak muntatu ditu.
c) Garbi, lubrifikaturik eta funtzionamendu-baldintza egokietan mantendu ditu eusteko lanabesak.
d) Eusteko eta lubrifikatzeko tresnak egoera onean daudela egiaztatu du.
e) Makinaren elementuen lehen mailako mantentzea egin da (koipeztatzaileak, lubrifikatzaileak,
hozgarriak, filtroak, babes orokorra), hala behar zutenena.
f) Erreminta eta lanabes egokiak muntatu ditu mekanizatzeko pieza motarako eta hura
muntatzeko.
g) Materiala altxatzeko sistemak erregulatu dira (erregletak, takoak, gehigarriak, bestelakoak).
2.– Txirbil-harroketa bidezko mekanizazioan erabiltzen diren erremintak eta lanabesak
erregulatzen eta kalibratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egingo den mekanizazioaren, fabrikatzailearen espezifikazioen eta txirbil-harroketa bidezko
mekanizazioaren prozesu-orriaren arabera doitu du erremintak eustea.
b) Egin beharreko mekanizazioaren arabera muntatu eta kalibratu dira eusteko lanabesak
(baraila, atzaparra, brida, mahai magnetikoa, puntu artean, bestelakoak).
3.– Lanabesik egokienean muntatzen du mekanizatzeko pieza, material motaren eta formaren
arabera erregulatuz lotze-presioak.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Pieza eta eusteko lanabesa garbitu ditu behar bezala finka daitezen.
b) Pieza egoki orientatzea ahalbidetzen duten zentratze- eta lerrokatze-sistemak aplikatu ditu
ondotik mekanizatzeko.
c) Garraio- eta altxatze-elementuak erabili ditu pieza lanabesean kokatzeko, Laneko Arriskuen
Prebentzioko araudiaren arabera.
4.– Txirbil-harroketa bidez mekanizatzen du makina-erremintak erabiliz, Laneko Arriskuen
Prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko araudia aintzat hartuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Prozesu definitu batetik eta fabrikazio-planoetatik abiatuz egin da mekanizazioa.
b) Prozesu-orrian zehaztutakoari hobekien egokitzen zaion material landugabea hautatu du
(ezaugarri fisikoei zein dimentsionalei dagokienez).
c) Definitutako prozesuaren arabera mekanizatu ditu zentratze- eta erreferentzia-gainazalak (hala
behar balitz).
c) Makinan egin dira mekanizatzeko behar diren maniobrak, segurtasun-araudiak betez.
5.– Lan-fitxan ezarritako ezaugarriak lortzea pieza mekanizatuan (geometrikoak eta
dimentsionalak):
Ebaluazio-irizpideak:
a) Definitutako prozesuaren eta behatuaren arteko ezberdintasunak aztertu ditu, eta erremintei,
ebaketa-baldintzei, makinari edo piezari dagozkienak identifikatu.
b) Prozesuko desbideratzeak zuzendu ditu makinan, ebaketa-erremintan edo mekanizaziobaldintzetan jardunez.
c) Eragiketa zuzentzaile egokiak aplikatuz errekuperatu ditu produktu akastunak (ahal dela).
d) Pieza akastunak berreskuratuko diren ala ez zehazten duten irizpideak ezarri ditu,
errentagarritasun-kontzeptuei jarraikiz.
B) Edukiak:
1.– Makinak, erremintak eta lanabesak puntuan jartzea txirbil-harroketa bidezko mekanizazioan.
Txirbil-harroketa bidezko mekanizaziorako makina-erremintak: tornuak; fresatzeko makinak;
zulagailua; brotxatzeko makina; punteatzeko makina.
Tresnen egoera hoberenaren egiaztapena.
Zorroztea. Lubrifikazioa.
Eusteko lanabesak eta osagarriak egiaztatzea.
Makinaren lehen-mailako mantentzea: doitzeak, koipeztatzea eta lubrifikatzaileak, hozgarriak,
garbiketa, hondakinak kanporatzea, uhalak tenkatzea, babes orokorra.
Lotze-sistemak muntatzea: barailak, platerak, atzaparrak, banatzaileak, puntu artean, bridak,
mahai magnetikoak.
Erremintak, lanabesak eta osagarriak eustea.
Muntatzea prestatzea: beharrezko erremintak eta lanabesak txirbil-harroketa bidezko
mekanizazioan.
Mekanizatu beharreko materialaren mailakatze-sistemak kokatzea (erregletak, takoak,
gehigarriak, bestelakoak)
Presioak eta emarien bideratzaileak erregulatzea.
Lanabesak eta osagarriak erregulatzea.
Erreminten eta lanabesen lehen mailako mantentzea.
Pieza eramateko lanabesaren mekanizazioa (hala behar bada).
Txirbil-harroketa bidezko mekanizaziorako erremintak zorroztea eta egokitzea.
Makina motak: zorrozteko makina, artezteko makina laua, artezteko makina zilindrikoa, disko-
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makina
Zorrozteko teknikak.
Zorroztarriak hautatzea.
Erreminten angeluak.
2.– Txirbil-harroketa bidez mekanizatzeko erremintak eta lanabesak kalibratzea.
Erreminten parametroak neurtzea. Luzera. Diametroa. Erradioa.
Neurtzeko parametroak sartzea erreminta-taulan Luzera, diametroa, erradioa, forma-kodeak,
soberakina, higadura.
Eusteko lanabesak prestatzea eta doitzea. Baraila, atzaparra, brida, mahai magnetikoa, puntu
artean.
3.– Txirbil-harroketa bidezko mekanizaziorako piezen posizionamendua eta marraketa.
Piezaren erreferentzia- eta posizionamendu-gainazalen definizioa: zentratzea, lerrokatzea,
mugimenduen jatorria (pieza-zero).
Piezaren lotze hoberena.
Piezak marratzeko teknikak. Lanabesak. Trebetasuna. Arretazko neurriak.
Piezak marratzea. Zulagailu-zentroak. Ardatzak. Mekanizazio-mugak. Erreferentzia-lerroak.
Planoak interpretatzea: tolerantzia geometrikoak, sinbologia, interpretazioa. Tolerantzia-balioak
kalkulatzea ardatz eta zuloentzat.
Erreminten merkataritza-katalogoak: lan-baldintzak kontsultatzea. Erak eta aplikazioak eragiketa
ezberdinetarako.
Erremintak lotzeko sistemak: makina motaren arabera bereiztea.
Zentratze-sistema hautatzea: zentragailu mekanikoak, argidunak, digitalak, laserra, bestelakoak.
4.– Mekanizazio-prozesuak makina-erremintarekin
Sinbologia eta interpretazioa.
Lehengaiaren ezaugarri mekanikoak aplikazioak direla-eta.
Materialen merkataritza-aurkezpenak: Produktu erdi-amaituak. Produktu amaituak (xafla, plano
zabala eta profil-habeak). Kalitate bereziko altzairu ijeztuko produktuak. Josturarik gabeko tutuak
presio-lanetarako.
Soldatutako jostura. Hotzean konformatutako profilak.
Materiala, urtutako aurreforman.
Forjatutako lehengaia.
Piezak finkatzeko sistemak: Baraila mekanikoen, hidraulikoen eta pneumatikoen bidez.
Mahaiaren gainean, briden edo torlojuteriaren bidez. Bridak muntatzea. Plater magnetikoa.
Atzaparreko platera. Puntu artean.
Makina-erreminten gailuak: agintekoa edo maniobrakoa. Transmisiokoa edo mekanismokoa.
Erregulaziokoa.
5.-– Produktu mekanizatuaren kalitate-kontrola.
Mekanizazio- eta azaleko akabera-zeinuak.
Neurketa-teknikak, osotasuna, angelutasuna, konparadoreak, rugosimetroa, neurtzeko makinak,
profilen proiektorea.
Azaleko akabera, batez besteko eta gehieneko zimurtasun parametroak.
Durometroa: gogortasun-eskalak, materialen arabera aplikatuak.
Durometroekin gogortasunak egiaztapena, eskalak interpretatzea.
Akabera-neurri, -forma eta -maila ezberdinetako piezen zimurtasuna egiaztatzea
rugosimetroarekin.
Neurketa-erroreak eta egiaztapen-kontrola:
– Zehaztasuna.
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– Doitasuna eta hautematea.
Erroreen sailkapena:
– Neurgailuei buruzkoa. Kalibrazioa, kontserbazio-egoera, erabilera desegokia.
– Egiaztatzailea dela eta. Irakurketa okerra paralelismo-erroreagatik edo kontaktu-presio ezzuzenagatik.
– Piezaren errore geometrikoen ondorioz.
– Tenperatura, hezetasun eta bestelako ingurumen-baldintzak.
– Erroreen analisia eta haren kausak.
Neurri-hartzeen periodikotasuna. Kontrol-pautak.
Mekanizazioko piezek dituzten kalitateko ohiko akatsak eta haien arrazoi posibleak.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak I.
Kodea: 3009
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problema errazak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna
eta autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi errazak proposatu ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik bildutako
zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesiak aztertu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats eman dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta frogen bidez defendatu du bere jarrera
hori.
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta gatazkak konpontzeko trebetasunak badituela
azaldu du.
h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Gidoi bati jarraikiz, ikerketa eta laborategiko praktika errazak egiten ditu; horretarako, hainbat
teknika aplikatzen ditu, materiala behar bezala erabili, magnitude egokiak neurtu, eta emaitzak
interpretatu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko oinarrizko materialaren zerrenda egin du, izan ditzakeen aplikazioak ere jasota.
b) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
c) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitatetan adierazi.
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d) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
e) Egin behar duen teknika esperimental bakoitzean, kontuan izan ditu higiene- eta segurtasunbaldintzak.
f) Lan esperimentalean segurtasunaren oinarrizko arauak onartu eta bete ditu, eta erabili dituen
tresnak eta materiala zaindu ditu.
g) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
h) Hipotesiak aztertu ditu, eta bere azalpenarekiko lehen hurbilketa egin du.
i) Metodo eta prozedura esperimental erraz eta askotarikoak planifikatu ditu hipotesia
gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
j) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
k) Antolatu eta interpretatu egin ditu datu esperimentalak, hainbat baliabideren laguntzarekin.
l) Azalpen arrazoituak eman ditu, hipotesia berresteko edo gezurtatzeko asmoz.
m) Ikerketaren emaitzen berri eman du, eta txostenak egin ditu hainbat baliabide eta euskarri
analogiko eta digital baliatuta.
n) Lan zientifikoa antolatu du, ordenari eta zehaztasunari eutsita.
ñ) Informazioa hainbat formatutan bilatu, kontsultatu eta erabili du.
o) Egoki erabili du hiztegi zientifikoa.
3.- Materiak naturan izaten dituen forma guztiak aintzat hartuta, materiaren funtsezko
propietateak identifikatzen eta deskribatzen ditu, magnitude fisikoak eta oinarrizko unitateak sistema
metriko hamartarrean erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren propietateak deskribatu ditu.
b) Luzeraren, masaren eta edukieraren unitate-aldaketak egin ditu.
c) Bolumenaren eta edukieraren unitateen arteko baliokidetasuna identifikatu du.
d) Eguneroko egoeretan neurketak egin ditu, eta notazio zientifikoaren bitartez adierazi du
emaitza, Nazioarteko Sistemako unitateetan.
e) Materiaren propietate orokorrak eta propietate bereziak bereizi ditu, eta propietate berezien
bitartez substantziak identifikatu ditu.
f) Materiak izan ditzakeen agregazio-egoerak identifikatu ditu.
g) Materiaren egoera-aldaketak identifikatu eta izendatu ditu.
h) Eredu zinetiko-molekularra erabili du egoera-aldaketak azaltzeko.
i) Substantzia baten agregazio-egoerak zeintzuk diren bereizi du, fusio- eta irakite-tenperatura
jakinda.
j) Irakitearen eta lurrunketaren arteko aldeak zehaztu ditu, adibide errazen bitartez.
4.- Nahaste sinpleen osagaiak bereizteko metodo egokiena erabiltzen du, nahastearen oinarrian
dagoen prozesu fisiko edo kimikoarekin lotuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adibide errazen bitartez, sistema material homogeneoak eta heterogeneoak identifikatu ditu.
b) Substantzia puruak eta nahasteak zer diren identifikatu eta deskribatu du.
c) Substantzia puruen eta nahasteen arteko desberdintasun nagusiak zeintzuk diren adierazi du.
d) Prozesu fisikoak eta kimikoak bereizi ditu.
e) Substantzien zerrenda batetik, nahasteak, substantzia sinpleak eta konposatuak hautatu ditu.
f) Nahasteak bereizteko metodo errazak aplikatu ditu modu praktikoan.
g) Lanbideekin lotura duten materialen oinarrizko ezaugarri orokorrak deskribatu ditu, IKTak
erabilita.
h) Talde-lanaren aldeko jarrera agertu du.
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5.- Ohartzen da energia dagoela prozesu naturaletan, eta bizitza errealeko fenomeno errazak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketak egiteko ahalmenarekin lotu du energiaren kontzeptua.
b) Energiaren esku-hartze agerikoa duten eguneroko bizitzako egoerak identifikatu ditu.
c) Organismoari eta bizitzari eustearekin lotutako prozesuen artetik, energiak egiteko
garrantzitsua betetzen duen prozesuak deskribatu ditu.
d) Energia magnitudetzat definitu du, eta badaki energia neurtzeko zer unitate erabiltzen diren.
e) Energiaren unitate-aldaketak aplikatu ditu.
f) Beroa eta tenperatura bereizi ditu.
g) Eguneroko fenomenoetan agerian geratzen diren energia motak identifikatu ditu.
h) Energiaren kontserbazioa azaldu du, hainbat sistematan.
i) Askotariko energia-iturriak azaldu ditu.
j) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen taldeak finkatu ditu.
k) Energia-iturri berriztagarrien eta berriztaezinen abantailak eta eragozpenak (lortzeko modua,
garraioa, erabilera) azaldu ditu, IKTak erabilita.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko energia-iturriak zeintzuk diren aztertu du, eta lanbide-profilarekin
lotura dutenak aipatu ditu.
6.- Osasuna eta gaixotasuna bereizten ditu, eta osasunarekin lotutako arrisku-egoerak
identifikatzen; horretarako, giza gorputzari buruzko jakintza baliatzen du, eta gure bizimoduaren
ohiturak gaixotasun ohikoenekin lotzen, gaixotasun horien aurkako oinarrizko defentsa-printzipioak
aipatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Pertsonentzako osasun- eta gaixotasun-egoerak identifikatu ditu.
b) Herritarren gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso ohikoenak identifikatu eta sailkatu ditu, eta
gaixotasun horien kausak, agente eragileak, prebentzioa eta tratamenduak aipatu ditu.
c) Immunitate-sistemaren oinarrizko funtzionamendua azaldu du, eta txertatzea gaixotasunen
prebentziorako ekarpen biomedikoa dela balioetsi du.
d) Aintzat hartu du txertatze-kanpainak garrantzitsuak direla gaixotasun infekziosoen
prebentzioan.
e) Zer organo mota ematen diren deskribatu du, baita transplanteetan izaten diren arazoak ere.
f) Higiene pertsonaleko, zaintzako eta atseden hartzeko oinarrizko ohiturak egokiak direla onartu
eta justifikatu du.
g) Dagokion lanbide-ingurune hurbilenekoarekin lotutako osasunarekiko arrisku-egoerak
identifikatu ditu.
h) Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren oinarrizko funtzionamendua nolakoa den eta zer
aukerak eskaintzen dituen ikertu du Internet bidez.
7.- Jabetzen da garrantzitsua dela prebentzio-ohiturak eta bizimodu osasungarriko ohiturak
hartzea, nutrizioan inplikatuta dauden gailu eta sistemei dagokienez; oinarrizko egitura anatomikoak
dagozkien funtzioekin lotzen ditu, eta eremu pertsonaleko eta sozialeko egoera praktikoak ikertzen
ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Nutrizioan inplikatuta dauden sistemen eta gailuen oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu
ditu grafiko eta eskema analogiko eta digitaletan.
b) Nutrizio-sistemen eta -gailuen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
ohikoenak identifikatu ditu.
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d) Ikasgelan, laborategian eta Interneten ikerketak egin ditu elikagaietan dauden mantenugaiei
buruz eta elikadura orekatu eta osasungarria izateak duen garrantziari buruz.
e) Bere jakintza aplikatu du, dieta pertsonalak egiteko, eta ongizatea lortzearekin eta nutrizioohitura osasungarriak hartzearekin lotutako ondorioak atera ditu.
8.- Badaki zeinen garrantzitsua den ohitura eta bizimodu osasungarriak izatea gizakien harreman
eta ugalketako prozesuei begira, eta, horretarako, giza anatomiaren eta funtzionamenduaren
oinarrizko alderdiak zeintzuk diren ikasteaz gain, egoera praktikoak aztertzen ditu, ingurune hurbilean
kokatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Giza ugalketa- eta nerbio-sistemaren oinarrizko egitura anatomikoak identifikatu ditu grafiko eta
eskema analogiko eta digitaletan.
b) Erlazio- eta ugalketa-sistemen eginkizunak dagozkien funtsezko prozesuekin lotu ditu.
c) Substantzia adiktiboek eta, bereziki, nerabezaroan arrisku handienekoak direnek (tabakoa,
alkohola, kanabisa...) gorputzean eragiten dituzten efektu nagusiak zeintzuk diren ikertu du
laborategian, ikasgelan eta Internet bidez; jabetu da zeintzuk diren osasun-arriskua dakarten egoerak
eta jokabideak, eta konturatu da substantzia horiek kontsumitzea arriskutsua dela.
d) Higienezko eta sexu-transmisioko gaixotasunak prebenitzeko ohiturak identifikatu ditu, eta
norberaren ongizatea zein osasun kolektiboa sustatzeko ondorioak atera ditu.
e) Metodo antikontzeptiboak alderatu ditu, eta aintzat hartu du zeinen garrantzitsuak diren sexutransmisioko gaixotasunen prebentzioan.
f) Norberaren eta ingurukoen sexualitatea onartu du, eta sexu-nortasun guztiak errespetatu.
g) Lagundutako ugalketa-tekniken eta in vitro ernalketaren bitartez gizarteari eragindako onurak
argudiatu ditu.
9.- Hainbat zenbaki mota dituzten askotariko problemak ebazten ditu, eta, kalkulatzeko modu
egokiena aplikatzeaz gain, emaitza testuingurura egokitzen ote den balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erabili dituen zenbaki motak identifikatu ditu.
b) Kalkuluak ongi egin ditu, buruz edo algoritmo bidez, arkatzez eta kalkulagailua (fisikoa edo
informatikoa) erabilita.
c) Berretzaile natural eta osoa duten berreturak egin ditu, eta dagozkion propietateak erabili ditu.
d) Notazio zientifikoa erabili du, eta zenbaki oso handi edo oso txikiekin kalkuluak egin ditu.
e) Zenbakizko zuzenaren gainean irudikatu ditu zenbaki errealak.
f) Proportzioa adierazpen matematikotzat identifikatu du.
g) Magnitudeak alderatu ditu, eta haien proportzionaltasun mota ezarri du.
h) Hiruko erregela erabili du problemak ebazteko.
i) Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalak identifikatu ditu.
j) Interes bakuna eta konposatua aplikatu du eguneroko jardueretan.
k) Eguneroko bizitzarekin lotutako hainbat problema ebatzi ditu.
l) Proportzionaltasun-problemak ebatzi ditu.
10.- Neurriei buruzko problemak ebatzi, dagozkion jakintzak baliatu eta lortutako emaitzak
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

ditu.

a) Neurketak egin ditu zuzenean.
b) Sistema metriko hamartarraren oinarrizko unitateak eta unitate eratorriak ezagutu eta erabili
c) Angeluak neurtzeari buruzko problema geometrikoak ebatzi ditu.
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d) Denbora neurtzeari buruzko problemak ebatzi ditu.
e) Zeharkako metodoen bidez neurtzeko problemak ebatzi ditu.
f) Pitagorasen Teorema aplikatu du hainbat testuingurutan.
g) Irudi lauen azalera kalkulatu du, irudi horiek beste irudi sinpleago batzuetan deskonposatuta.
h) Gorputz sinpleen bolumenak kalkulatu ditu.
11.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, adierazpen aljebraiko errazak erabiltzen ditu,
ebazpen-metodo egokienak aplikatu eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak.
b) Adierazpen aljebraiko errazak sinplifikatu ditu.
c) Lehen mailako ekuazio errazak ebatzi ditu.
d) Problemak ebatzi ditu hizkuntza aljebraikoaren bidez.
e) Emaitzak problemaren testuinguruan interpretatu ditu; prozesua azaldu du, eta koherentea ote
den balioetsi.
f) Software egokia baliatu du, kalkulu aljebraikoak egin ditu eta ekuazio errazak ebatzi ditu.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: Antolaketa. Materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko material errazak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko eta txostenak aurkezteko estrategia, jarraibide eta
irizpideak.
3.- Materiaren formak:
Materia. Materiaren ezaugarri orokorrak. Masa eta bolumena.
Gorputz baten masa eta bolumena neurtzea. Masaren eta edukieraren unitateak. Luzeraunitateak. Nazioarteko Unitate Sistema.
Materiaren ezaugarri bereziak.
Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Materiaren egoera-aldaketak.
Materiaren izaera korpuskularra. Eredu zinetiko-molekularra.
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4.- Substantziak bereiztea
Sistema material homogeneoak eta heterogeneoak.
Sistema bereziki interesgarriak: uretako disoluzioak.
Substantziak bereizteko oinarrizko teknikak.
Substantzia puruen eta nahasketen arteko aldea.
Substantzia puruen sailkapena. Substantzia sinpleak eta konposatuak.
Lanbide-profilari lotutako materialak.
5.- Energia prozesu naturaletan
Energiaren adierazpenak naturan.
Energia eguneroko bizitzan.
Energia, beroa eta tenperatura. Unitateak.
Energia motak.
Energiaren transformazioa eta kontserbazioa.
Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak.
Energiaren erabilera eta kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan: lanbide-profilarekiko lotura.
6.- Osasuna eta gaixotasuna
Osasuna eta gaixotasuna. Osasunaren alorreko faktore determinatzaileak. Gaixotasun
infekziosoak eta ez-infekziosoak.
Higienea eta gaixotasunen prebentzioa. Norberaren baitan eta laneko eremuetan ohitura
osasungarriak izatea zeinen garrantzitsua den balioestea.
Sistema immunitarioa. Txertoak. Zelulak, odola eta organoak transplantatzea eta ematea.
Norberaren eta besteren gorputza onartzea, mugak muga eta aukerak aukera.
Osakidetza Euskal Osasun Sistemari buruzko oinarriko ideiak.
7.- Giza nutrizioa
Nutrizio-prozesuan inplikatutako sistema eta gailuen oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren
ikuspegi orokorra.
Nutrizio-prozesuan inplikatutako gailuekin eta sistemekin lotura duten gaixotasun eta gaitz
nagusiak.
Elikagaiak eta mantenugaiak. Dieta orekatua. Elikadura-portaeraren arazoak. Nutrizioarekin
lotutako higienea, prebentzioa eta bizimodu osasungarriak.
8.- Giza erlazioa eta ugalketa
Nerbio-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Drogak eta substantzia adiktiboak. Eragiten dituzten efektu nagusiak eta arazoak. Prebentzioa eta
eragina gizarte-ingurunean.
Giza ugalketa-sistemaren oinarrizko fisiologiaren eta anatomiaren ikuspegi orokorra.
Osasuna eta higiene sexuala. Metodo antikontzeptiboak. Sexu-transmisiozko gaixotasunak.
Prebentzioa.
Giza sexu-erantzuna: afektibitatea, sentsibilitatea eta komunikazioa. Sexualitatearen eta
ugalketaren arteko aldea.
9.- Eragiketak zenbakiekin
Zenbaki motak ezagutzea eta bereiztea. Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea.
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketarako ohiko algoritmoak erabiltzea.
Eragiketen eta parentesiak erabiltzeko arauen hierarkia eta propietateak, zenbaki oso, hamartar
eta zatiki errazekin eginiko kalkulu idatzietan.
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Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko,
tresna horiek erabiltzea komeni ote den erabakita, egin beharreko kalkuluen konplexutasunaren eta
emaitzetan behar den zehaztasun-mailaren arabera.
Problemak ebaztea, zenbaki oso, hamartar eta zatikiekin eragiketak egin behar direla.
Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki eta alderantziz proportzionalen egoera errealak
identifikatzea. Proportzionaltasunarekin lotutako arazoak.
Ehunekoak. Ehunekoen problemak.
10.- Neurria
Magnitudeak neurtzea. Neurri-unitateak. Neurgailuak.
Sistema metriko hamartarra (SMH)
Angeluak neurtzea.
Denbora neurtzea.
Gutxi gorabeherako neurriak. Neurrien estimazioa.
Errore-marjina.
Zeharkako neurketak. Pitagorasen teorema.
Figuren azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak.
11.- Hizkuntza aljebraikoa
Ahozko hizkuntzako egoerak hizkuntza aljebraikora eramatea.
Adierazpen aljebraiko errazak dituzten eragiketak.
Ezezagun bat duten lehen mailako ekuazioak ebaztea.
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen bidez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea I.
Kodea: 3011
Kurtsoa: 1
Iraupena: 165 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa interpretatzen du, baita paisaia
naturalarekin zer nolako lotura izan zuten ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Lehen giza taldeek eta lehen gizarteek paisaia naturalean izandako eragina identifikatu du.
b) Historiaurreko giza taldeen kokapena, joan-etorriak eta ingurunerako egokitzapena azaldu ditu.
c) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteen bilakaera historikoa balioetsi du, baita paisaia
naturalekin zer nolako lotura izan zuten ere.
d) Antzinaroko gizarte garrantzitsuenetako zenbaiten oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.
e) Historiaurreko eta Antzinaroko gizarteek Iberiar Penintsulan utzitako aztarna materialak
identifikatu ditu.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa osatzen duten elementuak aintzat hartu eta
balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinaroko lehen zibilizazioek mendebaldeko zibilizazioari egindako ekarpen
garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
b) Lehen zibilizazio hiritarren bereizgarri garrantzitsuenak identifikatu ditu.
c) Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak balioetsi eta errespetatu ditu.
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d) Geure kultura- eta natura-ondarearen aberastasuna eta aniztasuna balioetsi, errespetatu eta
gozatu du.
e) Ikasi du zer egin hura kontserbatzeko eta hobetzeko.
3.- Lehen industria-eraldaketak gertatu arteko Europako espazioa eratzeko prozesua
interpretatzen du, eta prozesu horren ezaugarri garrantzitsuenak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Antzinako mundutik Erdi Aroko mundura igarotzeko prozesua aztertu du, baita Europako
espazioaren bilakaera ere.
b) Amerikan inperio kolonialak eratzeak kultura autoktonoetan eta europarrean izan zituen
ondorioak balioetsi ditu.
c) Aro Modernoko monarkia absolutuaren eredu politikoa eta gizarte-eredua identifikatu ditu.
d) Aztergai dugun aldian Europako biztanlerian izandako eraldaketen oinarrizko adierazle
demografikoak aztertu ditu.
e) Arte-estilo nagusietako artelanak identifikatu ditu.
f) Tituluaren profilari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du.
4.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan baliatu ditu, ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak
eta oinarrizko hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo komunikabideetako ahozko testuen egitura aztertu du, eta haien ezaugarri
nagusiak identifikatu ditu.
b) Entzute aktiboa egin du, eta ahozko mezu baten zentzu orokorra eta eduki espezifikoak
identifikatu ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
6.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatzeko eta komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita
hautatutako testu laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egunero erabiltzen diren idatzizko testuen egitura aztertu du.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
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c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatu ditu, eta ateratako
ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Idatzizko testuak lantzeko jarraibide sistematikoak bete ditu; erabilera diskriminatzaileak
saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
g) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta testuinguruari egokitutako hiztegia erabili.
h) Testuak idazteko garaian gramatikaren eta ortografiaren arau nagusiak aplikatu ditu, testuak
zuzenak eta zehatzak izan daitezen.
i) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
7.- Literatura-testu adierazgarriak irakurtzen ditu, eta norberaren gustua eta irakurtzeko ohitura
eraikitzeko irizpide estetikoak sortzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez.
b) Literatura-lanei buruzko informazioa biltzeko tresnak baliatu ditu.
c) Literatura-lan batetik modu positiboan eta negatiboan balioetsitako alderdiei buruzko iritzi
pertsonal arrazoituak adierazi ditu.
d) Obraren edukia bere bizipenekin erlazionatu du.
e) Literatura-testuak ulertzeko estrategiak aplikatu ditu, betiere literaturaren oinarrizko arrazoiak
eta gaiak aintzat hartuta.
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta oinarrizko
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, zentzu orokorra eta ideia nagusiak identifikatu ditu, eta proposatutako
lanerako behar duen informazioa hautatu du.
b) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
c) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko oinarrizko estrategiak erabili ditu.
d) Hiztegi, esamolde eta esaldi errazak eta ohikoak erabili ditu, oinarrizko lokailuen bidez lotuta,
komunikazio-truke laburretan ongi moldatzeko moduan.
e) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu gai
ezagunei buruz, aurrez gidoia finkatu ondoren.
f) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
g) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
h) Behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako oinarrizko arauak (kortesia-legeak, erregistroa,
hitzik gabeko hizkuntza edo bestelakoak) komunikazio-trukeetan.
9.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
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a) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta, gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
b) Testuaren funtsezko ideiak eta komunikazio-asmoa identifikatu ditu.
c) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur eta errazak sortu ditu, ongi egituratuta eta autonomia nahikoaz.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu gelan landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
i) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabili ditu
informazioa bilatzeko, idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta
lankidetzan jarduteko.
j) Interesa adierazi du Ingelesa ikasteko eta komunikaziorako erabiltzeko.
k) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko, eleaniztun izatea zeinen
garrantzitsua den onartu du.
l) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Historiaurreko gizarteak eta haien natura-ingurunea
Paisaia naturalaren oinarrizko osagaiak eta faktoreak: klima, erliebea, hidrografia eta landaretza
naturala.
Historiaurreko taldeen ezaugarri orokorrak: nomadismotik sedentarismora.
Antzinaroko gizarte hiritarren oinarrizko ezaugarriak.
Grezia eta Erroma Iberiar Penintsulara iritsi eta bertan egon zirela adierazten duten adibideak.
2.- Ondare naturala, historikoa eta artistikoa
Geure ondare historiko-artistikoaren eta naturalaren aberastasuna eta aniztasuna.
Gizarte historikoen arte- eta kultura-adierazpenak.
Garai eta kultura desberdinetako zenbait arte-lanen oinarrizko analisiak egiteko jarraibideak.
3.- Europako espazioa eratzeko prozesua Erdi Aroan eta Aro Modernoan
Europaren bereizgarri nagusiak Erdi Arloan eta Aro Modernoan:
Erdi Aroko Europaren ezaugarri orokorrak.
Monarkia Absolutuetako Europaren ezaugarri orokorrak.
Amerika konkistatu eta kolonizatzearen alderdi garrantzitsuenak.
Biztanleria:
- Oinarrizko adierazle demografikoak.
- Zenbait erregimen demografikoren oinarrizko ezaugarriak.
- Biztanleria-grafikoak.
- Europako bilakaera demografikoaren ezaugarri garrantzitsuenak.
4.- Gizarte-zientziak interpretatzeko oinarrizko prozedurak
Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak: idatzizko eta ahozko testuen ulermena,
berariazko hiztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz behar bezala adieraztea eta abar.
Denbora eta espazioa kokatzeko tresna errazak.
5.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
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- Ahozko komunikazioaren hizkuntzaz kanpoko elementuak.
- Hizkuntzaren ahozko erabilera informal eta formalak.
- Komunikazio-testuinguruari egokitzea.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Gaur egungo gertakariei buruzko ahozko azalpen errazak.
- Ahozko aurkezpen errazak.
- Ikus-entzunezko bitartekoak eta IKTak erabiltzea lagungarri.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Arau soziokomunikatiboak.
6.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea
Idatzizko testuak. Testu motak. Eguneroko bizitzari eta lanbideari dagozkien testuen ezaugarriak.
Irakurketa-estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testu-lokailu nagusiak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
Hainbat hiztegi erabiltzeko jarraibideak.
7.- Literatura-testuak irakurtzea
Literatura-pasarteak irakurtzeko jarraibideak.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura-generoen oinarrizko ezaugarriak estiloari eta gaiari dagokienez:
Narratiba.
Poesia.
Antzerkia.
8.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea.
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Atzerriko hizkuntzan ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa.
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak, bestelakoak.
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu laburrak ulertzea, hainbat euskarritan.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategien erabilera gidatua: aurrea hartzea, egiaztapena,
laguntza bisuala, bestelakoak.
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesu gidatua: plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea eta
berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzeko prozesu gidatua, hainbat euskarritan.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
9.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
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Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea: aurrerapena,
egiaztapena, dedukzioa, zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
- Idatzizko testu erraz, labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, atzerriko
hizkuntzan idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen oinarrizko hizkuntzaelementuen erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta gidatua egitea: maiz agertzen den lexikoa,
egitura eta esamolde arruntak...
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero gehiago erabiltzea informazioa bilatzeko,
idatzizko ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.
Lanbide-modulua: Zientzia aplikatuak II.
Kodeak: 3019
Kurtsoa: 2
Iraupena: 144 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Estrategia desberdinak erabiltzen ditu zientziarekin eta matematikarekin erlazionaturiko ohiko
problemak konpontzeko, metodo zientifikoaren faseak aplikatuta eta irmotasuna, segurtasuna eta
autonomia erakutsita soluzioak bilatzean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hipotesi erraz eta egiaztagarriak egin ditu, zuzeneko behaketetan edo hainbat bidetatik
bildutako zeharkako behaketetan oinarrituta.
b) Hipotesi guztiak aztertu ditu, eta azalpen arrazoituak eman ditu hipotesiak berresteko edo
gezurtatzeko asmoz.
c) Problema ebazteko estrategiarik egokiena erabili du.
d) Zer urrats egin dituen eta zer ondorio atera dituen azaldu du.
e) Egindako hipotesiak egiaztatu edo gezurtatu ditu, eta argudio eta frogen bidez defendatu du
jarrera hori .
f) Irmotasunez eta sormena baliatuta jokatu du eragozpenak gainditzeko prozesuan, eta bide
alternatiboak topatu ditu bere kabuz.
g) Talde-lanean jardun du, elkar lagunduz, eta erakutsi du badituela gatazkak konpontzeko
trebetasunak.
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h) Ezagutza zientifiko eta matematikoak baliatu ditu, fenomeno natural garrantzitsuenak
interpretatzeko.
i) Datu eta informazioak bilatu, bildu eta antolatzeko teknikak baliatu ditu, eremu zientifiko eta
matematikoko problemak ebazteko.
j) IKTak erabili ditu, informazioa bilatzeko.
k) Zuzen adierazi ditu mezu zientifiko eta matematikoak.
l) Behar bezala erabili ditu hiztegia eta esamolde espezifikoak, baliabide grafikoak eta sinbologia.
m) Jarrera kritikoa izan du lortutako emaitzei eta jarraitutako prozesuari dagokienez.
n) Baliozkotasuna eta koherentzia egiaztatzeko hainbat estrategia baliatu ditu.
ñ) Bere ikaskuntza autoerregulatzeko estrategia eta tresnak baliatu ditu.
2.- Ikerketak eta laborategiko praktikak egiten ditu; horretarako, metodologia zientifikoa aplikatu,
materiala behar bezala erabili, gauzatzeko modua balioetsi eta emaitzak interpretatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laborategiko produktu eta tresnak behar bezala manipulatu ditu.
b) Magnitudeak neurtu ditu, eta dagozkien unitateetan adierazi.
c) Egin behar duen teknika esperimental bakoitza identifikatu du.
d) Lan esperimentalean segurtasunaren eta higienearen oinarrizko arauak onartu eta bete ditu,
eta erabili dituen tresnak eta materiala zaindu ditu.
e) Prozedura esperimental errazak planifikatu ditu hipotesia gezurtatzeko edo egiaztatzeko.
f) Informazioa biltzeko hainbat teknika baliatu ditu, lanaren edo ikerketaren helburu eta xedeak
aintzat hartuta.
g) Datu esperimentalak antolatu eta interpretatu egin ditu, hainbat baliabideren laguntzarekin.
h) Entseguen txostenak egin ditu, eta zer prozedura jarraitu duen, zer emaitza lortu duen eta
azkenean zer ondorio atera dituen adierazi du txosten horietan.
i) Hiztegi zientifikoa egoki erabili du laborategiko txostenetan.
3.- Prozesu biologikoetan eta industrian gertatzen diren erreakzio kimikoak zeintzuk diren
bereizten du; eguneroko bizitzan duten garrantzia argudiatzen du, eta gertatzen diren aldaketak
deskribatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizi ditu, eguneroko bizitzako ekintzetan, substantzia berriak
sortu ote diren arabera.
b) Erreakzio kimiko errazetan erreaktiboak eta produktuak identifikatu ditu.
c) Eguneroko bizitzako, naturako eta industriako erreakzio kimiko garrantzitsuenak identifikatu
ditu.
d) Endotermiko eta exotermikoetan sailkatu ditu erreakzio kimikoak.
e) Hainbat erreakzio kimiko tipo bereizi ditu, hala nola errekuntza, oxidazioa, deskonposizioa,
neutralizazioa eta sintesia.
f) Erreakzio kimiko errazen osagaiak eta prozesua identifikatu ditu laborategian saiakuntzak
eginda.
g) Txostenak egin ditu formatu digitalean, lanbide-profilarekin lotura duten industriei buruz, eta
industria horietan gertatzen diren prozesuak deskribatu ditu sinpleki.
4.- Elkarrekin lotzen ditu ohiko egoeretan sortzen diren indarrak eta indar horiek eragiten dituzten
efektuak, aintzat hartuta objektuen mugimenduan edo pausagunean lagungarri ote diren eta zer
magnitudek parte hartzen duten.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eguneroko mugimenduak bereizi ditu, ibilbidearen eta bizkortasunaren arabera.
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b) Egindako distantzia, abiadura eta denbora elkarren artean lotu ditu, eta magnitude horiek
Nazioarteko Sistemaren unitateetan adierazi ditu.
c) Mugimendu zuzen uniformea zehazten duten parametroak adierazpen grafikoen eta ekuazio
matematikoen bitartez lotu ditu.
d) Abiaduren kalkulu errazak egin ditu mugimendu uniformeetan.
e) Eguneroko bizitzako egoeretan esku hartzen duten indarrak identifikatu ditu, eta eragiten
dituzten efektuekin lotu ditu.
f) Egoera zehatzetan, indar baten eta indar horrek gorputz baten mugimendu-egoeraren
deformazioan edo aldaketan izaten duen efektuaren arteko lotura ezarri du.
g) Makina sinpleen baliagarritasuna onartu du; haien funtzionamendua interpretatu du, eta makina
horien efektuei dagozkien kalkulu errazak egin ditu.
h) Eguneroko bizitzako egoeretan marruskadura-indarren efektuak zeintzuk diren aztertu du.
i) Gorputzen pisua interpretatu du, eta badaki pisu horren erantzule grabitate-indarra dela.
j) Newton-en legeak eguneroko bizimoduko egoeretan aplikatu ditu.
5.- Energia elektrikoaren ekoizpenari, garraioari eta erabilerari dagozkion oinarrizko alderdiak
identifikatzen ditu, baita haren kontsumoan esku hartzen duten faktoreak ere; horretarako, gertatzen
diren aldaketak eta magnitude nahiz balio bereizgarriak deskribatzen ditu, eta elektrizitateak
zientziaren eta teknologiaren garapenean eta jendearen bizi-baldintzetan duen eragina balioesten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Materiaren izaera elektrikoa azaldu du fenomeno elektrostatikoak agerian jartzen dituzten
eguneroko egoeretan.
b) Azaldu du eroale baten bitartez mugimenduan dauden kargak direla korronte elektrikoa, eta
magnitude garrantzitsuenen esanahia interpretatu du.
c) Zirkuitu elektriko sinpleak eta haien elementuak identifikatu eta irudikatu ditu, eta haien
oinarrizko funtzioak deskribatu.
d) Eguneroko bizimoduan elektrizitatea kontsumitzean aintzat hartu beharreko oinarrizko
magnitude fisikoak identifikatu eta maneiatu ditu.
e) Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena aztertu ditu, eta haiek hobetzeko ildoak
ezarri ditu.
f) Energia elektrikoa sortzen denetik erabiltzailearengana iristen den arteko etapen oinarrizko
deskribapena egin du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektrikoei buruzko informazioa bildu du, eta mota
bakoitzaren alde onak eta alde txarrak aztertu ditu.
h) Energia nuklearra erabiltzearen alderdi positiboak eta negatiboak aztertu ditu. Isuri eta
hondakin nuklearrak.
i) Elektrizitateak zientziaren eta teknologiaren garapenari eta bizi-baldintzak hobetzeari zer
ekarpen egiten dizkien onartu du, baita zer arrisku dituen ere.
6.- Kutsatzaile atmosferiko garrantzitsuenak kategorizatzen ditu, eta haien jatorriak identifikatzen
ditu; halaber, eragiten dituzten efektuekin lotzen ditu, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Atmosferak izaki bizidunak babesteko betetzen duen eginkizuna justifikatzen duten arrazoiak
identifikatu ditu, eta argudio errazekin justifikatu ditu.
b) Kutsadura atmosferikoaren fenomenoak zeintzuk diren aztertu du, baita zein diren fenomeno
horien eragile garrantzitsuenak ere.
c) Euri azidoaren fenomenoari buruz ikertu du, fenomenoaren berehalako eta etorkizuneko
ondorioak zeintzuk diren ere ikasi du, nola saihets daitekeen kontuan izanik.
d) Berotegi-efektua bizia garatzeko zein garrantzitsua den deskribatu du, eta berotze globalaren
arazoa, arazoa zer arrazoik eragiten duten eta arazoa gutxitzeko neurriak azaldu ditu.

2016/3546 (1178/1157)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

e) Ozono-geruzaren garrantzia deskribatu du, eta era errazean azaldu ditu arian-arian geruza hori
suntsitzearen ondoriozko arazoak.
7.- Uraren kutsatzaileak identifikatzen ditu, kutsatzaile horiek ingurumenean duten efektua
bakoitzaren arazketa-tratamenduarekin lotzen du, eta efektu horiek konpontzeko lagungarri diren
neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planetan bizia izateko eta bizirauteko urak betetzen duen eginkizuna onartu eta balioetsi du.
b) Lurrean, oro har, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki, baliabide hidrikoak nola banatzen
diren azaltzen duten diagramak eta eskemak interpretatu ditu, baita baliabide horiek biziarengan eta
gizakiongan duten eragina azaldu ere.
c) Ur geza modu jasangarrian kudeatzeak zer esan nahi duen azaldu du, eta kudeaketa horretan
lagunduko duten neurriak zerrendatu ditu.
d) Akuiferoak kutsatzeak izaki bizidunen populazioengan duen efektu kaltegarria identifikatu du.
e) Laborategian, hainbat jatorritako ur-laginen kutsatzaile posibleak identifikatu ditu.
f) Uraren kutsadurak eta ura arduragabe erabiltzaileak eragiten dituzten efektuak aztertu ditu.
8.- Lurreko gainazalaren erliebeak eta paisaiak eratzeko eta aldatzeko prozesuak sailkatzen ditu,
eta eragile geologikoen eta gizakion ekintzarekin lotzen ditu, prozesu horiek baldintzatzen dituen
aldetik; halaber, baliabide geologikoak eta lurzorua zaintzeko lagungarri diren neurriak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Erliebearen modelaketa baldintzatzen duten faktoreak (klima, arroka-materialen ezaugarriak...)
modelaketaren ondorio diren paisaia motekin lotu ditu.
b) Meteorizazioko, higadurako, garraioko eta sedimentazioko prozesuak bereizi ditu.
c) Kanpoko eragile geologiko garrantzitsuenak bereizi ditu, eta erliebea eratzeko prozesuekin zer
nolako lotura duten adierazi du.
d) Elkarrekin lotu ditu eragile geologiko nagusien ekintza eta paisaian eragiten dituzten zenbait
forma.
e) Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan eta
aldaketan zer garrantzi duten aztertu du.
f) Lurzorua kutsatzen duten faktore eta arrazoi nagusiak identifikatu ditu, eta lurzoruaren
kontserbazioa eta baliabide geologikoak egoki kudeatzea garrantzitsuak direla onartu du.
g) Euskal Autonomia Erkidegoko eta ingurune hurbileneko paisaia bereizgarriei buruzko ikerketa
egin du, eta paisaia horren modelatzea baldintzatu duten giza faktoreetako zenbait identifikatu ditu.
9.- Ingurumen-orekari laguntzen dio; horretarako, ingurumen-arazo nagusien arrazoiei eta
ondorioei buruzko argudioak ematen ditu, betiere garapen jasangarriaren ikuspegitik begiratuta, eta
ingurumena hobetzeko eta kontserbatzeko ekintzak proposatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ingurumen-arazo garrantzitsuenak sailkatu ditu, dela oro har, dela Euskal Autonomia
Erkidegoan: baliabideak ahitzea eta gehiegi ustiatzea, kutsadura areagotzea, biodibertsitatea galtzea,
klima aldatzea, desertifikazioa, hondakinak, eta beste.
b) Ingurumen-arazo nagusiak arazo horiek eragiten dituzten arrazoiekin lotu ditu, eta arazoen
ondorioak ere zehaztu ditu.
c) Baliabide naturalak modu jasangarrian kudeatu behar direla argudiatu du.
d) Birziklatzearen eta baliabide materialak berrerabiltzailearen alde onak eta alde txarrak aztertu
ditu.
e) Energia-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea ingurumenarentzat zein garrantzitsua den
azaldu du.
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f) Bere aztarna ekologikoa kalkulatu du, eta adierazi du baliabide naturalen kontsumoa
desorekatua eta gehiegizkoa dela.
g) Ingurumenaren narriadura geldiarazteko konpromiso eta ekintza pertsonalen zerrenda egin du.
h) Ikastetxean ingurumena hobetzeko jardueretan parte hartu du.
i) Euskal Autonomia Erkidegoan garapen jasangarriarekin lotuta egiten diren ingurumenestrategietako zenbait identifikatu ditu.
10.- Eguneroko egoerak ebazten ditu; horretarako, ekuazioak eta ekuazio-sistemak ebazteko
metodoak aplikatzen ditu, eta lortutako emaitzak balioesten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Adierazpen aljebraiko errazak egin eta sinplifikatu ditu.
b) Zenbakizko balioak atera ditu adierazpen aljebraiko batetik.
c) Hizkuntza aljebraikora eraman ditu ekuazio bidez adieraz daitezkeen egoerak, eta ezezagunak
identifikatu ditu.
d) Lehen eta bigarren mailako ekuazio errazak ebatzi ditu, modu aljebraikoan eta grafikoki.
e) Problema bat ebazteko ekuazio egokiak proposatu ditu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak eta beste jakintza-arlo batzuetakoak ebatzi ditu, ekuazioen
eta sistemen bitartez.
g) Balioetsi du hizkuntza aljebraikoa bizitza errealaren egoerak irudikatzeko zehatza, sinplea eta
erabilgarria dela.
11.- Testuinguru errealetan agertzen diren irudi geometrikoak zuzenean eta zeharka neurtzen
ditu, eta horretarako behar dituen tresna, formula eta teknikak erabiltzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Irudi eta gorputz geometrikoen angeluak, luzerak, azalerak eta bolumenak neurtzeko tresna
egokiak erabili ditu.
b) Hainbat estrategia erabili ditu (antzekotasunak eta irudi sinpleagoetan deskonposatzea,
besteak beste), mundu fisikoan zeharkako neurriak zenbatesteko eta kalkulatzeko.
c) Perimetroak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko formulak erabili ditu, eta unitate egokiak
esleitu dizkie.
d) Antzeko irudiak identifikatu ditu, eta proportzionaltasun-harremanak ezarri ditu.
e) Thalesen teorema aplikatu, eta triangeluen antzekotasuna erabili du, problema geometrikoak
ebazteko.
f) Taldean lan egin du neurriak lortzeko.
g) IKTak erabili ditu, hainbat irudi eta gorputz irudikatzeko.
12.- Taula, grafiko, adierazpen aljebraiko edo enuntziatu baten bidez emandako erlazio funtzional
sinpleak interpretatzen ditu; balioak lortzen ditu haietatik, eta aztertutako fenomenoari buruzko
ondorioak ateratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:

du.

a) Egoera bakoitzean esku hartzen duten aldagaiak identifikatu ditu.
b) Aldagaien arteko mendekotasuna aztertu du, eta harreman posibleak bilatu.
c) Aztergai diren grafiko eta taulen irakurketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin du.
d) Magnitudeen arteko mendekotasun linealeko eta koadratikoko harremanak identifikatu ditu.
e) Funtzio linealak grafikoki irudikatu ditu.
f) Funtzio koadratikoak grafikoki irudikatu ditu.
g) Funtzio esponentziala grafikoki irudikatu du.
h) Benetako egoerekin lotutako funtzio motak irudikatzen dituzten grafikoetatik informazioa atera
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i) Baliabide teknologikoak erabili ditu grafikoak irudikatzeko.
13.- Estatistika-populazio baten inguruko datu eta grafikoak jaso, antolatu eta irudikatzen ditu,
metodo eta tresna teknologiko egokiak erabilita eta alderdi nabarmenenak aztertuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Populazio baten estatistika-datuak jaso, antolatu eta irudikatu ditu estatistika-tauletan.
b) Maiztasun absolutuak eta erlatiboak kalkulatu ditu.
c) Aztertutako egoerari gehien egokitzen zaizkion estatistika-grafikoak egin ditu.
d) Datu-banaketa baten batez bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu eta behar bezala
interpretatu ditu.
e) Kalkulagailua edo software egokia erabili du, parametroak kalkulatzeko eta estatistika-grafikoak
sortzeko.
f) Aztertutako datu eta grafikoetan oinarrituta zentzuzko ondorioak atera ditu, eta informazio
garrantzitsua komunikatzeko txostenak egin.
14.- Gertaera baten probabilitate-balioari buruzko iragarpenak egiten ditu, aurretik enpirikoki
lortutako informazioan edo kasu sinpleen azterketan oinarrituta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hiztegi egokia erabili du probabilitatearekin lotutako egoerak deskribatzeko.
b) Ausazko gertakari baten kasu posibleen kontaketa egin du, taula edo zuhaitz-diagrama errazak
erabilita.
c) Gertakari jakin bat gertatzeko maiztasun erlatiboaren kontzeptua erabili du, eta ehuneko
moduan adierazi.
d) Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak bereizi ditu.
e) Laplaceren araua aplikatu du, eta gertakari baten probabilitatea zehaztu.
f) Eguneroko bizimoduko problemak ebatzi ditu probabilitate-kalkulu errazak eginez.
B) Edukiak:
1.- Problemak ebaztea eta ikerkuntza zientifikoa
Problema zientifiko-matematikoak identifikatu, aztertu eta formulatzea.
Problemak ebazteko lan-prozesua planifikatzea.
Proiektu zientifikoak planifikatzeko eta egiteko estrategia, jarraibide eta irizpideak.
Problemak ebaztean hipotesiak, aieruak eta aurreikuspenak egitea.
Ondorioak ateratzea proposatutako hipotesiekin eta jarraitutako prozesuarekin lotuta.
Eredu teorikoaren, behatutako datuen eta lortutako ondorioen artean koherentzia badagoela
egiaztatzea.
Emaitzen berri ematea.
Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpide eta jarraibideak ematea informazioa bilatu eta
hautatzeko, lanak egiteko eta ondorioak ateratzeko.
Lankidetza eta elkarlana, taldean egiteko zereginetan.
Ikaskuntza autoerregulatzeko irizpide eta jarraibideak.
2.- Tresna eta esperimentazio zientifikoak
Laborategia: antolaketa, materialak eta oinarrizko tresnak.
Laborategiko materialak eta oinarrizko tresnak erabiltzeko prozedurak eta jarraibideak.
Mikroskopio optikoa eta digitala eta lupa binokularra erabiltzeko jarraibideak.
Osasun- eta segurtasun-arau orokorrak laborategian.
Laborategiko esperientziak diseinatzea eta egitea.
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Oinarrizko magnitudeak neurtzea.
Datuak biltzea. Emaitzak aztertzea. Neurrien zehaztasuna.
Laborategian laneko txostenak egiteko arauak.
Kalkulagailua eta kalkuluak egiteko beste tresna batzuk erabiltzea zenbakizko kalkuluak egiteko.
3.- Eguneroko erreakzio kimikoak
Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak.
Erreakzio kimikoa. Erreakzio kimikoaren interpretazio makroskopikoa, substantzia bat beste
zenbait substantzia bihurtzeko prozesu den aldetik.
Energia-trukea erreakzio kimikoetan.
Erreakzio kimikoak eguneroko bizitzako eremuetan.
Oinarrizko erreakzio kimikoak.
4.- Indarra eta mugimendua
Mugimendua: erreferentzia-sistemak, ibilbidea, posizioa, egindako bidea.
Mugimenduak sailkatzea beren ibilbidearen arabera.
Abiadura. Unitateak.
Mugimendu zuzen uniformea: ezaugarriak. Interpretazio grafikoa.
Indarraren kontzeptua. Indarra, interakzio baten emaitza.
Indarren efektuak: deformazioa eta mugimendu-egoeraren aldaketa.
Grabitazioa. Gorputzen pisua.
Ohiko egoeretan solido bati aplikatutako indarrak irudikatzea. Ondoriozkoa edo erresultantea.
Lana eta energia. Makina sinpleak.
5.- Energia elektrikoa: oinarrizko zirkuituetako osagaien identifikazioa.
Materia eta elektrizitatea. Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak.
Korronte elektrikoa.
Elektrizitatea, garapen teknologikoa eta bizi-baldintzak.
Elektrizitatearen kontsumoan erabiltzen diren oinarrizko magnitudeak: energia eta potentzia.
Aplikazioak eguneroko bizitzan.
Elektrizitatearen kontsumo-ohiturak eta aurrezpena.
Energia elektrikoa ekoizteko sistemak.
Energia elektrikoaren garraioa eta banaketa. Etapak.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentral elektriko nagusiak.
Zirkuitu elektrikoetako elementuak
Zirkuitu elektrikoetako oinarrizko osagaiak. Oinarrizko magnitude elektrikoak.
6.- Atmosferaren kutsadura
Kutsadura. Kutsatzaile nagusien kategorizazioa.
Kutsadura atmosferikoa; arrazoiak eta ondorioak.
Atmosferarekin lotutako ingurumen-arazo nagusiak.
Euri azidoa.
Berotze globala: berotegi-efektua areagotzea
Ozono-geruza suntsitzea.
7.- Uraren kutsadura
Ura: planetan bizia izateko funtsezko faktorea.
Uraren kutsadura:
Ura edangarri bihurtzeko tratamenduak.
Hondakin-uren arazketa.
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Ura eta osasuna.
Ura modu jasangarrian kudeatzea, baliabide den aldetik.
8.- Lurzoruaren kutsadura eta paisaia aldatzea
Lurreko paisaia eta erliebea baldintzatzen duten faktoreak.
Kanpoko eragile eta prozesu geologikoak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimentazioa.
Eragile geologikoek erliebean eta paisaian egindako ekintzaren emaitzak.
Giza jardueren efektuak eta baliabide geologikoen ustiapenak lurrazalaren eraldaketan duten
garrantzia.
Lurzoruaren kontserbazioa. Kutsatzaile nagusiak.
Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia bereizgarri motak.
9.- Ingurumen-oreka eta garapen jasangarria
Ingurumenaren orekan eta kontserbazioan eragina duten faktoreak.
Giza jarduera eta ingurumena: inpaktu nagusiak.
Baliabide materialak eta energia-baliabideak gehiegi ustiatzearen ondorioak.
Hondakinak eta haien kudeaketa. Birziklatzea.
Kontsumoa eta garapen jasangarria: aztarna ekologikoa.
Garapen jasangarriaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
Onartzea ingurumena zaindu egin behar dela eta ingurumena errespetatzen duten
elkartasunezko jokabideak izan behar direla.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arazo nagusiak eta kudeaketa jasangarriaren neurriak.
10.- Ekuazioak eta sistemak ebaztea eguneroko egoeretan
Adierazpen aljebraikoak. Adierazpen aljebraikoen eraldaketa
Problemak azaltzea hizkuntza aljebraikoaren bidez.
Lehen eta bigarren mailako ekuazioen ebazpen aljebraikoa eta grafikoa.
Ekuazio-sistema linealak.
Ekuazio-sistema lineal eta errazak ebaztea. Ebazteko metodoak.
Problemak ebaztea lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez.
11.- Irudi eta gorputz geometrikoak neurtzea
Elementu geometrikoak: puntuak, zuzenak eta planoak
Poligonoak eta poliedroak: elementuak deskribatzea eta sailkapena egitea.
Triangeluen azterketa. Triangeluen sailkapena.
Antzekotasuna. Triangeluen antzekotasuna. Thalesen teorema.
Zirkunferentzia eta zirkulua: zirkuluaren luzera eta azalera kalkulatzea.
Hainbat gorputz eta irudi aztertzea espazioan: prismak, piramideak, zilindroa, konoa eta esfera.
Hainbat gorputz eta irudiren bolumena aztertzea espazioan.
12.- Funtzio eta grafikoen hizkuntza
Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko erraz baten bitartez deskribatutako fenomenoa
interpretatzea.
Funtzio linealak. Funtzio koadratikoak.
Beste funtzio batzuen azterketa: esponentziala
Grafikoak egin eta interpretatzea software egokia erabilita (kalkulagailu grafikoak edo
ordenagailua).
13.- Estatistikako elementuak
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Estatistika deskribatzailearen oinarrizko elementuak: Populazioa, lagina. Aldagai kualitatiboak,
kuantitatiboak.
Taula eta grafiko estatistikoak.
Zentralizazioaren eta sakabanaketaren neurketak
Kalkulu-orria: datuak antolatzeko, kalkuluak egiteko, grafiko estatistiko egokienak sortzeko eta
egoera berrien simulazioak egiteko tresna.
14.- Probabilitatea kalkulatzea
Ausazko fenomenoak. Ausazko gertakariak. Gertakari baten maiztasuna. Maiztasun erlatiboa.
Probabilitatearen kontzeptua.
Oinarrizko gertakari ekiprobableak eta ez-ekiprobableak.
Lagin-espazioa esperimentu errazetan.
Taula eta zuhaitz-diagrama errazak.
Probabilitateak kalkulatzea Laplaceren arauaren bitartez –esperimentu errazetan– edo
simulazioen bitartez.
Lanbide-modulua: Komunikazioa eta gizartea II.
Kodea: 3012
Kurtsoa: 2.
Iraupena: 168 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.- Badaki zeintzuk diren gaur egungo gizarteen funtsezko ezaugarriak, eta haien antolamendu
sozial, politiko eta ekonomikoaren oinarrizko ezaugarriak aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Gaur egungo gizarte-antolamenduaren ezaugarriak ordenatu ditu.
b) Europako espazioa bateratzeko prozesua balioetsi du, bilakaera aztertuta.
c) Egungo harreman ekonomikoen eredu globalizatuaren berri badu.
d) Tituluari dagozkion ekoizpen-sektorearen edo -sektoreen bilakaera aztertu du, eta gertatutako
eraldaketak deskribatu ditu.
e) Informazioa biltzeko tresna errazak landu ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
baliatuta.
f) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
g) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
h) Gaur egungo arte-adierazpenen funtsezko bereizgarriak identifikatu ditu.
2.- Sistema demokratikoaren oinarrizko printzipioak interpretatzen eta balioesten ditu, eta
erakundeak eta funtzionamendua aztertzen ditu. Jabetzen da garrantzitsuak dela bitartekotza eta
gatazkak konpontzea, eredu demokratikoa hedatzeko bidean.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Jabetu egin da Espainiako eredu demokratikoaren funtsezko bereizgarriez, eta herrialdearen
garapenaren testuinguru historikoa balioetsi du.
b) Ingurune hurbileko harreman pertsonal eta sozialetan diskriminazio ezaren printzipioak duen
inplikazioa balioetsi du.
c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioak onartu ditu, gaur egungo
munduan zer nolako egoera dagoen ikusi du, eta pertsonen eguneroko bizitzan zer nolako eragina
duten balioetsi du.
d) Nazioarteko erakunde garrantzitsuenen funtzionamendu-arauak, erakundeak eta printzipio
gidariak aztertu ditu.
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e) Lankidetzako eta iritziak erkatzeko jardueretan erabiltzeko moduko informazioa landu du.
3.- Gizarte-zientziei dagozkien baliabide kontzeptualak, teknikak eta laneko oinarrizko prozedurak
aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa biltzeko tresna errazak egin ditu.
b) Norberaren ahaleginarekin eta elkarlanarekin lotutako portaerak balioetsi ditu.
c) Taldeko lana antolatzen eta garatzen parte hartu du.
d) IKTak modu arduratsuan erabili ditu ikaskideekin informazioa trukatzeko, jakintza-iturritzat
hartuta eta jakintza hori lantzeko eta aurkezteko.
e) Taldean lan egin du, eta lankidetzari dagozkion estrategiak bereganatu ditu.
4.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu ahozko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategia errazak eta
hizkuntza-arauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboaren teknikak aplikatu ditu hainbat iturritatik jasotako ahozko testuak aztertzean.
b) Jabetu da zein den ahozko interakzioaren komunikatzeko asmoa eta egitura, eta erantzun
posibleak balioetsi ditu.
c) Hitzik gabeko komunikazioaren elementuak behar bezala erabili ditu argudioak eta azalpenak
emateko garaian.
d) Hizkuntzaren ahozko erabilerak aztertu ditu, eta erabilera diskriminatzaileak balioetsi eta
berraztertu ditu, zehazki genero-harremanetan.
e) Gramatika-terminologia egokia erabili du, proposatutako gramatika-jarduerak ulertzeko eta
ebazteko garaian.
5.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, idatzizko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
interpretatu eta komunikatzeko, eta testuen ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu,
baita gero eta konplexutasun handiagoko testuak osatzeko estrategiak ere, gero eta autonomia
handiagoz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testu moten ezaugarri nagusiak balioetsi eta aztertu ditu, egin nahi duen lanerako mota
egokiena zein den hautatzeko.
b) Informazioa bilatzeko askotariko tresnak erabili ditu.
c) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
d) Testuak ulertzeko garaian, ulermenezko irakurketaren estrategiak modu sistematikoan aplikatu
ditu, eta ateratako ondorioak ikaskuntza-jardueretan aplikatu ditu.
e) Idatzizko testu baten edukia laburbildu du: ideia nagusia, bigarren mailako ideiak eta
komunikazio-helburua bereizi ditu, eta lortutako ondorioak berraztertu eta berriz formulatu ditu.
f) Erabilera akademikoko eta profesionaleko idatzizko testuen egitura aztertu du, eta hizkuntzaren
erabilerak eta mailak bereizi ditu.
g) Idatzizko testuak prestatzeko garaian jarraibide sistematizatuak erabili ditu, idatzizko
komunikazioa hobetzeko; erabilera diskriminatzaileak saihestu ditu, bereziki genero-harremanetan.
h) Idatzizko lanak aurkezteko jarraibideak bete ditu; edukia, formatua eta hartzailea aintzat hartu
ditu, eta hiztegi egokia erabili du hizkuntza-arauak eta xede-erabilerak aintzat hartuta.
i) Testuak idaztean gramatikaren eta ortografiaren arau garrantzitsuenak aplikatu ditu, hartara,
azken testua argia, zehatza eta egokia izan dadin formatuari eta komunikazio-testuinguruari
dagokienez.
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j) Gramatika-egiturak aztertzeko eta ulertzeko jarduerak egin ditu, eta gramatika-terminologia
egokia erabili du.
6.- Literatura-testu adierazgarriak interpretatzen ditu; egilearen asmoa zein den konturatzen da,
eta testu horiek beren testuinguru historiko, soziokultural eta literarioarekin lotzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mailaren araberako literatura-lan baten egitura eta hizkuntzaren erabilera balioetsi eta
aintzatetsi ditu, irakurketa pertsonalaren bitartez, eta dagokion testuinguruan kokatu du.
b) Literatura-lanetan hautemandako alderdiei buruzko iritzi pertsonal arrazoituak eman ditu.
c) Literatura-testuak aztertzeko estrategiak aplikatu ditu, eta gaiez eta zioez ohartu da.
d) Literatura-arloko autore, obra edo aldi bati buruzko informazioa bildu du monografia labur
batean.
7.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu, ahozko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta entzute aktiboaren printzipioak, konposizio-estrategiak eta oinarrizko hizkuntzaarauak aplikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Entzute aktiboa egin du, eta igorlearen asmoa eta gaia zeintzuk diren ondorioztatu du.
b) Testuaren ideia orokorra ulertu du, eta bere hitzekin adierazi du.
c) Irudiaren laguntzarekin, ideia garrantzitsuenetako zenbait identifikatu ditu.
d) Entzutearen helbururako garrantzitsuak diren informazio espezifikoak atera ditu.
e) Estrategia egokiak erabili ditu ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko.
f) Elkarrizketa bat hasteko, izateko edo amaitzeko estrategiak erabili ditu.
g) Eremu akademikoarekin, pertsonalarekin eta lanbide-eremuarekin lotutako gaiei buruzko
lexiko, esamolde eta esaldi errazak erabili ditu.
h) Oinarrizko lokailuak erabili ditu ahozko testu laburrak sortzean.
i) Ereduez lagunduta, aldez aurretik entseatutako ahozko testu erraz eta argiak sortu ditu lanbideeremuko gai ezagunei buruz.
j) Zuzentasun-maila nahikoarekin, jario eta ahoskera egokiarekin mintzatu da, komunikazioa
bermatzeko moduan.
k) Ingelesezko komunikazio-trukeetan modu aktiboan eta errespetuz parte hartu du.
l) Komunikazio-trukeetan, behar bezala bete ditu gizarte-harremanetarako arauak (kortesialegeak, erregistroa, hitzik gabeko hizkuntza, bestelakoak).
8.- Komunikazio-estrategiak baliatzen ditu idatzizko informazioa ingelesez interpretatu eta
komunikatzeko, eta ulermenezko irakurketaren estrategiak aplikatzen ditu, baita hautatutako testu
laburrak gero eta autonomia handiagoz osatzeko estrategiak ere.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Testuaren oinarrizko komunikazio-asmoa identifikatu du.
b) Gai nagusia zein den identifikatu du, testuaren zentzu orokorra ulertu du, eta ideia nagusiak eta
bigarren mailako zenbait ideia bereizi ditu.
c) Informazio espezifikoa eta garrantzitsua lokalizatu eta hautatu du.
d) Beste hizkuntza batzuetako ezagutzak erabili ditu, ulertzen laguntzeko.
e) Informazioa hautatu eta berriz lantzeko askotariko estrategiak aplikatu ditu.
f) Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak sortu ditu.
g) Testua planifikatu, idatzi eta berrikusi egin du, sistematikoki.
h) Ongi erabili ditu eremu pertsonalarekin, akademikoarekin eta lanbide-eremuarekin loturik gelan
landutako lexikoa, esamoldeak eta hizkuntza-egiturak.
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i) Idatzizko testuak txukun aurkezteko interesa agertu du, eta gramatikaren, ortografiaren eta
tipografiaren arauak betetzeaz gain, berrikusteko jarraibide errazak ere bete ditu.
j) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
k) Ingelesa komunikatzeko erabili nahi duela eta ikasi nahi duela adierazi du.
l) Hainbat jatorri eta kultura dituzten pertsonekin komunikatzeko eleaniztun izateak duen
garrantzia onartu du.
m) Inguruan hizkuntza ugari izatea onartu eta positiboki balioetsi du.
B) Edukiak:
1.- Gizarte garaikideak
Gizarte demokratikoak.
Sistema demokratikoen eraketa.
Nazioarteko harremanak.
Egungo mundu globalizatua.
Lankidetza-politikak.
Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako egungo harreman-esparruan.
Europaren eraketa.
Europar Batasuna, oinarrizko erakundeak eta funtzionamendua.
Egitura ekonomikoa:
- Globalizazio ekonomikoa eta garapen jasangarria. Elkarrekiko mendetasuna eta globalizazioa.
- Industriaren deslokalizazioa eta merkataritza-modu berriak.
- Bertako ekoizpen-sektorearen bilakaera.
Arte garaikidearen oinarrizko ezaugarriak.
2.- Sistema demokratikoa eta sistema horren erakundeak
Demokrazia, zuzenbidezko estatu.
Oinarrizko eskubideak, arauen zutabe.
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean.
Giza Eskubideak eguneroko bizimoduan.
Eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzea.
Espainiako eredu demokratikoa. 1978ko Konstituzioa. Autonomien Estatua.
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde politikoak eta lurralde-antolaketa.
Gatazkak ebaztea:
- Bide ez-demokratikoak eta indarkeriazkoak.
- Indarkeriarik gabeko bideak eta bide demokratikoak.
3.- Gizarte Zientzietako informazioaren tratamendua eta lanketa
informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.
Aurkezpenak eta argitalpenak IKTak erabiliz.
Lankidetza-lanerako estrategiak.
Funtzionamendu-arauak eta jarrerak iritziak alderatzean.
4.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Ahozko testuak.
Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ideia eta argumentuak azaltzea: edukiak antolatu eta planifikatzea.
Ikus-entzunezko bitartekoak erabiltzea.
Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
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Entzuleen interesa hobetzeko estrategiak.
Arau soziokomunikatiboak.
5.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea euskal hizkuntza eta literaturan, baita
gaztelanian eta gaztelaniazko literaturan ere
Idatzizko testuak: txostenak, saiakerak, bestelakoak.
Testu akademikoak irakurtzeko estrategiak.
Idatzizko konposizio-prozesuaren oinarrizko estrategiak.
Idatzizko testuak hainbat euskarritan aurkeztea.
Landutako testuen gaineko hausnarketa:
- Testuinguruarekin lotutako alderdiak: erregistroa, deixia, estilo zuzena eta zeharkakoa.
- Diskurtsoarekin lotutako alderdiak: lokailuak.
- Sintaxiaren eta morfologiaren oinarrizko alderdiak.
- Oinarrizko arauak aplikatzea.
6.- Literatura-testuak irakurtzea
Testu ez-literarioak interpretatzea.
Literatura-lan batetik informazioa ateratzeko tresnak.
Literatura eta generoak.
XX. mendeko euskarazko eta gaztelaniazko literatura-lanetako pasarteak eta testuak irakurtzea.
7.- Ahozko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Ahozko testuak. Komunikazio-trukea:
- Komunikazio-harremanetan eta, bereziki, ikaskuntza-egoera partekatuetan parte-hartze aktiboa
izatea eta errespetuz eta lankidetzan jardutea.
- Hizkuntza hainbat komunikazio-testuingurutan erabiltzea.
- Ingelesez ongi mintzatzeko eta egoki ahoskatzeko interesa
- Ahozko elkarrekintza gidatzen duten arauak: kortesia-arauak, hitz egiteko txandak, gaiari
eustea, jarrera eta keinu egokiak...
Ahozko testuak. Ahozko ulermena:
- Testuinguruan kokatutako ahozko testu erraz, labur edo ertainak ulertzea, hainbat euskarritan
emanak, eremu pertsonalean, akademikoan eta lanbide-eremuan ohikoak diren eta maiz gertatzen
diren komunikazio-egoerei dagokienez.
- Ahozko testuak ulertzeko oinarrizko estrategia erabiltzea: aurrea hartzea, egiaztapena, laguntza
bisuala, aldez aurretiko ezagutzak…
- Ahozko testuak ulertzeko entzute aktiboa aplikatzea.
Ahozko konposizioak:
- Ahozko testuak sortzeko prozesua, finkatutako jarraibideei jarraikiz: plangintza eta informazioa
bilatzea, testua sortzea eta berrikustea.
- Ahozko testu labur eta errazak sortzea, hainbat euskarritan emanak, eremu pertsonaleko eta
lanbide-eremuko gaiei dagokienez.
- Ahozko komunikazioan hizkuntza-arauak aplikatzea.
- Jendaurrean hitz egiteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
8.- Idatzizko komunikazioaren estrategiak erabiltzea ingelesez
Idatzizko testuak. Irakurmena:
- Idatzizko testu labur edo ertainak eta ongi egituratuak ulertzea.
- Idatzizko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: aurrerapena, egiaztapena, dedukzioa,
zalantzak argitzea, norberaren ulermen-arazoak identifikatzea.
- Idatzizko testuen bidez informatzeko, komunikatzeko eta ikasteko interesa.
Idatzizko ekoizpena:
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- Idatzizko testu labur edo ertainak eta egitura argikoak sortzea hainbat euskarritan.
- Plangintza eta informazioa bilatzea, testua sortzea, berrikustea eta autozuzenketa.
- Idatzizko testuak sortzean landutako hizkuntza-ezagutzak aplikatzea.
- Ohartzea zeinen garrantzitsua den norberak idatzitakoa berrikustea, sorkuntza hobetzeko.
- Idatzizko testuen txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa.
- Hizkuntzari buruzko hausnarketa:
- Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntza-ezagutzen aktibazioa eta transferentzia, ingelesez
idatzitako testuak errazago ulertzeko eta sortzeko.
- Hainbat komunikazio-egoeratan erabiltzen diren eta landu ditugun testuen hizkuntza-elementuen
erabilera eta esanahia aztertzea eta gogoeta egitea: lanbide-arloari dagokion lexiko espezifikoa, baita
eremu akademiko eta pertsonalarekin lotura duena ere, egitura eta esamolde arruntak.
- Gogoeta egitea norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu horren partetzat
hartzeaz.
- Norberaren eta besteren testuetan akatsak identifikatzea eta zuzentzea.
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea informazioa bilatzeko, idatzizko
ekoizpenak egiteko, informazioa transmititzeko, komunikatzeko eta lankidetzan jarduteko.
- Eleaniztuna izateak dakarren aberastasun pertsonalaz ohartzea eta egoera horri balioa ematea.
- Atzerriko hizkuntza nazioartean komunikatzeko tresnatzat, informazio berria eskuratzeko
baliabidetzat eta kultura eta bizitzeko modu desberdinak ezagutzeko bitartekotzat aitortzea eta
balioestea.
- Ikasgelan, ikastetxean eta inguruan dauden hizkuntza guztiak komunikazio- eta ikaskuntzabitarteko gisa balioestea.

Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea
Kodea: E800
Kurtsoa: 2
Iraupena: 53 ordu.
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.
1.– Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzako hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak
aztertzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegua lortzeko aukerak zabaltzeko eta
produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.
b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu
ditu.
c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.
d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.
e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.
2.- Ekimen sortzaileak garapen pertsonal eta profesionalerako eskaintzen dituen aukerak
aztertzen eta baloratzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kultura ekintzailearen kontzeptua eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen
garrantzia aztertu ditu.
b) Ekimenak, sormenak, erantzukizunak eta talde-lanak duten garrantzia baloratu du, jarduera
ekintzailean arrakasta lortzeko funtsezko konpetentziak baitira.
c) Ekimen sortzailea baloratu du, erronka pertsonalei eta profesionalei aurre egiterakoan jarrera
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positiboa delakoan.
d) Enpresaburuaren kontzeptua eztabaidatu du, eta enpresaburuak ekonomia- eta gizartegarapenean duen ekarpena aztertu, baita profilaren eskakizun eta jarrerak ere.
e) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.
3.- Lan-harremanen ondoriozko eskubide eta betebeharrak interpretatzen ditu, eta gaitasuna
dauka haiek lan-kontratuetan aurkitzeko.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.
b) Kontratazio-modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa
sustatzeko neurriak identifikatu ditu.
c) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.
d) Soldata-ordainagiria aztertu du, eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.
e) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.
f) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan
adostutako lan-baldintzak identifikatu ditu.
4.– Laneko segurtasun- eta osasun-arloko arau-esparrua interpretatzen du, eta Laneko Arriskuen
Prebentziorako neurriak aplikatzen, eta lehen sorospenak ematen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipoei, materialei eta ekoizpen-prozesuari dagozkien lan-arriskuen prebentzioko arau
nagusiak identifikatu ditu, baita lan-ingurunean beharrezkoak diren norbera babesteko ekipoak (NBE)
ere.
b) Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko betebehar eta eskubideak identifikatu ditu, eta
haien arabera jardun du.
c) Laneko baldintzak eta arriskuak interpretatu ditu, baita arrisku horien prebentzioa ere.
d) Lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen, lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen motak
identifikatu ditu.
e) Botikinaren osaera eta erabilera identifikatu du eta, hala behar izan denean, lehen
sorospenetako oinarrizko teknikak aplikatu ditu kalte mota ezberdinen aurrean.
5.– Laneko Arriskuen Prebentzioan erantzukizuna duten agenteak eta haien zereginak
identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako erakundeak eta agenteak identifikatu ditu.
b) Bere lanbide-eremuko prozedura espezifikoetan berezkoak diren arriskuak ebaluatu ditu.
c) Lan-inguruneko ingurumen-arriskuak nahiz sortutako hondakinen tratamendua identifikatu ditu.
d) Alderdi horren inguruko planetan dauden elementu batzuk eta besteak identifikatu ditu
(prebentzioa, larrialdia, beste batzuk).
e) Prebentzioaren kudeaketaren oinarrizko elementuak identifikatu ditu.
f) Lan-inguruneari dagozkion lan-arriskuen prebentziorako neurriak aplikatu ditu.
B) Edukiak:
1.– Laneratzea eta bizialdi osoko ikaskuntza
Tituluari lotutako prestakuntzako aukerak eta ibilbideak identifikatzea.
Tituluari lotutako lanbide-sektorea aztertzea eta interpretatzea, eta lanpostu posibleak
identifikatzea.
Curriculum vitaea prestatzea, eta elkarrizketa simulatu bateko portaera eta jarrerak aztertzea.
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Jarduera ekintzailetik eratorritako aukerak eta arriskuak ebaluatzea.
2.– Ekimen sortzailea
Kultura ekintzailea garapenaren eta gizarte-ongizatearen eragile.
Jarduera ekintzailearen faktore gakoak: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak
hartzea: ekintzailearen profila identifikatzea.
Arriskua ebaluatzea jarduera ekintzailean.
Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.
3.- Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak
Langileen eskubideak eta betebeharrak.
Lan-kontratua: kontratuen elementuak, ezaugarriak eta motak.
Nomina eta Gizarte Segurantzaren eta PFEZaren kargurako atxikipenak interpretatzea.
Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.
Ordezkaritza sindikala eta hitzarmen kolektiboen interpretazioa.
4.– Laneko segurtasuna eta osasuna: oinarrizko kontzeptuak
Oinarrizko arau-esparrua, lan-arriskuen prebentzioaren arloan. Arlo horretako eskubideak eta
betebeharrak.
Lana eta osasuna: Lanbide-arriskuak. Arrisku-faktoreak.
Lanaren ondoriozko kalteak. Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak. Lanak eragindako
beste patologia batzuk.
Langileen osasuna kontrolatzea.
Lan-karga, nekea eta lanarekiko asegabetasuna.
Lehen sorospenak.
5.- Arrisku orokorrak eta prebentzioa
Segurtasun-baldintzekin lotzen diren arriskuak.
Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Taldeko eta banakako babesa.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak:
- Laneko segurtasuna eta osasuna jorratzen dituzten erakunde publikoak.
- Prebentzio-lana antolatzea: "oinarrizko ohiturak".
- Dokumentazioa: jaso, landu eta artxibatzea.
Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza
Kodea: 3079
Kurtsoa: 2
Iraupena: 260 ordu
A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak
1.– Eragiketa osagarriak egiten ditu eraikuntza metalikoak mekanizatzean eta muntatzean,
enpresan ezarritako kalitate sistemaren prozesuei eta kasuan kasuko segurtasun-protokoloei jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazioetako elementuak, eta haien funtzioa eta kokapena identifikatu ditu.
b) Mekanizatzeko eta muntatzeko behar diren erremintak eta ekipoak identifikatu ditu.
c) Oinarrizko mekanizazio-eragiketak egin ditu fabrikazio mekanikoan.
d) Elementu ferrikoen soldatze-eragiketak egin ditu.

2016/3546 (1178/1170)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

152. zk.

2016ko abuztuaren 11, osteguna

e) Egitura metalikoak muntatze-eragiketak egin ditu.
f) Muntatutako elementuen dimentsioak eta ezaugarriak egiaztatu ditu.
g) Segurtasun pertsonaleko eta materialeko irizpideak errespetatu ditu, eta eskatutako
kalitatearekin jardun du.
h) Ingurumena errespetatzeko irizpideekin egin ditu eragiketak.
i) Lantaldean parte hartu du, eta ekimena eta interesa erakutsi du.
2.– Galdaragintzako eragiketak egiten ditu produktu metalikoak lortzeko, enpresan ezarritako
kalitate-sistemaren prozesuei eta kasuan kasuko segurtasun-protokoloei jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazioetako elementuak, eta haien funtzioa eta kokapena identifikatu ditu.
b) Ebaketarako eta konformaturako behar diren erremintak eta ekipoak prestatu ditu.
c) Xaflen eta profil metalikoen ebaketako eta konformatuko oinarrizko eragiketak egin ditu.
d) Fabrikatutako elementuen dimentsioak eta ezaugarriak egiaztatu ditu.
e) Segurtasun pertsonaleko eta materialeko irizpideak errespetatu ditu, eta beharrezko
kalitatearekin jardun du.
f) Ingurumena errespetatzeko irizpideekin egin ditu eragiketak.
g) Lantaldean parte hartu du, eta ekimena eta interesa erakutsi du.
3.– Eragiketa osagarriak egiten ditu ekipo elektriko eta elektronikoak muntatzean, enpresan
ezarritako kalitate-sistemaren prozesuei eta kasuan kasuko segurtasun-protokoloei jarraituz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ekipo elektriko eta elektronikoen elementuak, haien funtzioa eta kokapena identifikatu ditu.
b) Ekipoak eta osagarriak kokatu, finkatu eta elkarri konektatu ditu, teknika egokiak erabilita.
c) Ekipoaren elementuak eta sistemak muntatu ditu.
d) Elementuen konexio elektrikoak egin eta egiaztatu ditu.
e) Segurtasun pertsonaleko eta materialeko irizpideak errespetatu ditu, eta beharrezko
kalitatearekin jardun du.
f) Ingurumena errespetatzeko irizpideekin egin ditu eragiketak.
g) Lantaldean parte hartu du, eta ekimena eta interesa erakutsi du.
4.– Prebentzioko mantentzea egiten du instalazioetan eta ekipoetan, eta mantentze-planen
araberako jarraibideak aplikatzen.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Instalazioaren edo ekipoen prebentzioko mantentze-lanak egin ditu.
b) Instalazioetako ekipoen eta elementuen egoera berrikusi du.
c) Prebentzioko mantentze-lanak egiteko tresnak eta erremintak hautatu eta erabili ditu.
d) Ingurumena errespetatzeko irizpideekin egin ditu eragiketak.
e) Lantaldean, lankidetzan aritu da, eta ekimena eta interesa erakutsi du.
f) Lortutako emaitzen arabera zehaztu ditu har daitezkeen neurri zuzentzaileak.
g) Laneko segurtasun-araudia eta ingurumena babestekoa kontuan harturik egin ditu eragiketa
guztiak.
5.- Enpresako lan-arriskuen prebentzioari buruzko arauekin bat jarduten du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Une oro bete du prebentzioari eta segurtasunari buruzko araudi orokorra, baita enpresak
ezarritakoak ere.
b) Lantokian norberaren jardun-eremuan dauden arrisku-faktoreak eta -egoerak identifikatu ditu.
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c) Jarduerarekin zerikusia duten jarrerak hartu ditu laneko eta ingurumeneko arriskuak gutxitzeko.
d) Eragiketa batzuetarako eta besteetarako ezarritako norbera babesteko ekipoa (NBE) erabili du.
e) Makinak, ekipoak eta instalazioak babesteko gailuak erabili ditu jardueretan.
f) Prebentzio-planaren arabera jardun du.
g) Lan-eremua arriskuez libre, eta txukun eta garbi mantendu du.
h) Energiaren kontsumoa eta hondakinen sorrera ahalik eta gehien gutxituz lan egin du.
6.- Arduraz jarduten du eta enpresako harreman tekniko-sozialen sisteman integratzen da.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Arretaz bete ditu jasotzen dituen jarraibideak.
b) Egiten duen lanaz arduratu da eta eraginkortasunez komunikatu da pertsona egokiarekin une
bakoitzean.
c) Betekizun eta arau teknikoak bete ditu, jardunbide profesionala erakutsi du, eta lana arrazoizko
denboran bukatu du.
d) Errespetua erakutsi du une oro ezarritako prozedurekiko eta arauekiko.
e) Ezarritako jarraibideen eta prozeduren arabera antolatu du bere lana, lehentasunaren arabera
bete ditu zereginak, eta segurtasuneko eta kalitateko irizpideak erabili ditu esku-hartzeetan.
f) Gainerako langileekin koordinatu du bere jarduera, eta aurreikusi gabeko edozein aldaketaren,
behar garrantzitsuren edo gorabeheraren berri eman du.
g) Lanpostura puntualtasunez heldu da, ezarritako atsedenaldiak hartu ditu, eta lantokia ez du
behar baino lehenago utzi, behar bezala justifikatutako arrazoirik gabe.
h) Beharrezko informazioa edo norberak lanean izan ditzakeen zalantzak egoki galdetu dizkio
arduradun hurrenari.
i) Nagusiek emandako aginduen arabera egin du lana, eta kasuan kasuko aldaketak edo
iradokizunak behar den tokian eta moduan egin ditu.
4.- Espazioak eta ekipamenduak
4.1 Espazioak:
AZALERA (m2)

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA
Balio anitzeko gela
Metal-eraikuntzen lantegia

40
240

Eraikuntza elektroteknikoen, ekipo elektrikoelektronikoen eta sareen lantegia

60

4.2 Ekipamenduak:
a) Soldadura-galdaragintza aukera:

Balio anitzeko gela

Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta Internet.
Ikus-entzunezko bitartekoak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak. Mahaiak eta
aulkiak.
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Metal-eraikuntzen lantegia

Lan-banku torlojudunak.
Zerra (zinta erdiautomatikoa).
Arrabolezko kurbatzeko makina (motorizatua).
Zulatzeko makinak. (Elektroeramangarria)
Zizaila. (Hidraulikoa).
Ebaketa-ekipoak (eskuzko oxiebaketa)
Eskuzko prentsa.
Eskuzko tolesgailua.
Soldadurako ekipoak. (Transformadoreak).
Erradialak.
Bi korneoko ingudeak.
Topedun trontzatzeko makina.
Konpresorea.
Zulagailuak (barailadun zutabekoak)
Zulagailuak eta errematxagailuak (pneumatikoak)
Segurtasun-ekipamenduak eta -bitartekoak.
Astoak.
Profilak biltegiratzeko astoa.
MIG/MAG soldadurako ekipoa.
Zutabeko esmerila.
Soldadura-kabina mahaidunak eta posizionagailudunak.
Esmerilatze-kabinak.
Gas-bonbonak (CO2, argoia, oxigenoa, propanoa).
Eskuzko kurbagailu hidraulikoa.
Eskuzko erreminta ekipoak (kutxa, piketa, sarjentak, lima,
eskuaira, kurrikak, mailu burubiribila).
Konpontzeko arku-aire ekipoa.
Xaflak biltegiratzeko astoak (fabrikatzea, materiala bakarrik).
Muntatzeko mahai metalikoa (fabrikatzea, materiala bakarrik)
Hondakinak biltzeko kaxoi metalikoak (fabrikatzea, materiala
bakarrik)
Soldadurako zuzentzailea.
TIG soldadurako ekipoa.
Plasma ebaketako ekipoa.
Tolesteko makina hidraulikoa.

Eraikuntza elektroteknikoen, ekipo
elektriko-elektronikoen eta sareen
lantegia

Lan elektriko-elektronikoetarako eskuzko erremintak.
Lan mekanikoetarako eskuzko erremintak.
Magnitude elektrikoak neurtzeko ekipoak.
Segurtasun- eta babes-ekipamenduak.
Osagaientzako soldadura-ekipoak.
Elikatze-iturriak.

b) Mekanizazioa:
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Balio anitzeko gela

Sarean instalatutako ordenagailuak.
Proiekzio-kanoia eta Internet.
Ikus-entzunezko bitartekoak.
Aplikazio-softwarea eta aplikazio informatikoak.
Mahaiak eta aulkiak.

Metal-eraikuntzen lantegia

Lan-banku torlojudunak.
Zerra (zinta erdiautomatikoa).
Arrabolezko kurbatzeko makina (motorizatua).
Zulatzeko makinak. (Elektroeramangarria)
Zizaila. (Hidraulikoa).
Ebaketa-ekipoak (eskuzko oxiebaketa)
Eskuzko prentsa.
Eskuzko tolesgailua.
Soldadura-ekipoak (transformadoreak).
Erradialak.
Bi korneoko ingudeak.
Topedun trontzatzeko makina.
Konpresorea.
Zulagailuak (barailadun zutabekoak)
Zulagailuak eta errematxagailuak (pneumatikoak)
Segurtasun-ekipamenduak eta -bitartekoak.
Astoak.
Profilak biltegiratzeko astoa.
MIG/MAG soldadurako ekipoa.
Zutabeko esmerila.
Soldadura-kabina mahaidunak eta
posizionagailudunak.
Esmerilatze-kabinak.
Gas-bonbonak (CO2, argoia, oxigenoa,
propanoa).
Eskuzko kurbagailu hidraulikoa.
Eskuzko erreminta ekipoak (kutxa, piketa,
sarjentak, lima, eskuaira, kurrikak, mailu
burubiribila).
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Konpontzeko arku-aire ekipoa.
Xaflak biltegiratzeko astoak (fabrikatzea,
materiala bakarrik).
Muntatzeko mahai metalikoa (fabrikatzea,
materiala bakarrik)
Hondakinak biltzeko kaxoi metalikoak
(fabrikatzea, materiala bakarrik)
Tornu konbentzionala.
Fresatzeko makina konbentzionala.
Metrologia-ekipoa.
Baraila hidraulikoa.
Makineria industrialerako mekanizazioko
erremintak (fresak, barautsak, hortzak).
Eskuzko erreminten kutxa.
Hariztatzeko makina elektrikoa.
Plater zatigailua.
Erregela digitaldun kota-bistaratzailea.
Erremintak eramatekoa.

Eraikuntza elektroteknikoen, ekipo elektrikoelektronikoen eta sareen lantegia

Lan elektriko-elektronikoetarako eskuzko
erremintak.
Lan mekanikoetarako eskuzko erremintak.
Magnitude elektrikoak neurtzeko ekipoak.
Segurtasun- eta babes-ekipamenduak.
Osagaientzako soldadura-ekipoak.
Elikatze-iturriak.

5.– Irakasleak
5.1.- Sektore publikoan, lanbide-profilari lotutako lanbide-moduluak eman ahal izateko, hauek
izango dira irakasleen espezialitateak:
LANBIDE-MODULUA
3020 Fabrikazioko oinarrizko
eragiketak
3021 Soldadura eta metalarotzeria
3022 Aluminio eta PVCko
arotzeria
3073 Galdaragintza arineko
oinarrizko eragiketak

IRAKASLEEN ESPEZIALITATEA
/ BESTE BATZUK
Makinen mekanizazioa eta
mantentzea
Soldadura
Instalazio elektroteknikoak
Ekipo elektronikoak
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LANBIDE-MODULUA
3015 Ekipo elektriko eta
elektronikoak
E590. Karbono-altzairuzko
materialen soldadura
E591. Oinarrizko eragiketak
makina-erremintarekin

IRAKASLEEN ESPEZIALITATEA
/ BESTE BATZUK
Besterik: Irakasle espezialista,
kasuan kasu

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

E800. Laneko prestakuntza eta
orientabidea

IRAKASLEEN
ESPEZIALITATEAREN
KIDEGOA

Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako katedradunak
Euskal Autonomia
Erkidegoko Bigarren
Hezkuntzako irakasleak

Makinen mekanizazioa eta
mantentzea
Soldadura
Instalazio elektroteknikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Ekipo elektronikoak

3079 Lantokiko prestakuntza.

Besterik: Irakasle espezialista,
kasuan kasu
Makinen mekanizazioa eta
mantentzea
Soldadura
Instalazio elektroteknikoak

Euskal Autonomia
Erkidegoko Lanbide
Heziketako irakasle
teknikoak

Ekipo elektronikoak
5.2.- Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek behar ditu lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK
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3020 Fabrikazioko oinarrizko eragiketak
3021 Soldadura eta metal-arotzeria.
3022 Aluminio eta PVCko arotzeria
3015 Ekipo elektriko eta elektronikoak
3073 Galdaragintza arineko oinarrizko eragiketak
E590. Karbono-altzairuzko materialen soldadura
E591. Oinarrizko eragiketak makina-erremintarekin
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3079 Lantokiko prestakuntza

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa edo
dagokion mailako titulua, edo beste zenbait
titulu baliokide.

5.3.- Titulartasun pribatuko ikastetxeetan edo hezkuntzakoak ez diren administrazioen titulartasun
publikoa dutenetan, titulazio hauek beharko dira lanbide-moduluak emateko:
LANBIDE-MODULUAK

TITULAZIOAK

3020 Fabrikazioko oinarrizko eragiketak
3021 Soldadura eta metal-arotzeria
3022 Aluminio eta PVCko arotzeria
3015 Ekipo elektriko eta elektronikoak
3073 Galdaragintza arineko oinarrizko eragiketak
E590. Karbono-altzairuzko materialen soldadura
E591. Oinarrizko eragiketak makina-erremintarekin
E800. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3079 Lantokiko prestakuntza

Diplomaduna, ingeniari teknikoa edo
arkitekto teknikoa edo dagokion mailako
titulua edo beste zenbait titulu baliokide.
Goi-mailako teknikaria eraikuntza
metalikoetan
Produkzioaren Programazioko goi-mailako
teknikaria edo beste zenbait titulu baliokide.

6.- Lanbide-moduluen egokitasuna konpetentzia-atalekin, haiek egiaztatu edo baliozkotzeko.
KONPETENTZIA-ATAL EGIAZTAGARRIAK

LANBIDE-MODULUAK
3015 Ekipo elektriko eta elektronikoak.

UC1559_1: Mihiztatze-eragiketak
egitea ekipo elektriko eta elektronikoak
muntatzean.
UC1560_1: Konexio-eragiketak egitea
ekipo elektriko eta elektronikoak
muntatzean.
UC1561_1: Eragiketa osagarriak
egitea ekipo elektriko eta elektronikoak
mantentzean.

3020 Fabrikazioko oinarrizko eragiketak.

UC0087_1: Oinarrizko fabrikazioeragiketak egitea.

3021 Soldadura eta metal-arotzeria.
3022 Aluminio eta PVCko arotzeria.

UC0088_1: Oinarrizko muntaketaeragiketak egitea.

7.- Norgehiagoka egonez gero, titulu honek onarpenerako lehentasun-irizpideak aplikatzeko
baimena ematen die erdi-mailako heziketa-ziklo hauetarako.
Titulu honek lehentasuna izango du lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan onartzeko:
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Elektrizitatea eta Elektronika.
Informatika eta Komunikazioak.
Fabrikazio Mekanikoa.
Instalatze- eta Mantentze-lanak.
Energia eta Ura.
Erauzketa-industriak.
Itsasoa eta Arrantza.
Kimika.
Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze-lanak.
Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxoa.
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