rloari

otutako

restakuntza

Informatika eta Komunikazioak - IFC
LANBIDE KUALIFIKAZIOA
IFC361_1 Mikroinformatika-sistemak muntatzeko eta
mantentzeko eragiketa osagarriak

LH-KO TITULUA
Bulegoko informatikako oinarrizko profesionala

PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIA
1

Informatika eta komunikazioetako oinarrizko
profesionala 2

IFC078_2 Mikroinformatika-sistemak
IFC298_2 Mikroinformatika-sistemak muntatzea eta
konpontzea

IFCT0108 Mikroinformatika-sistemak muntatzeko eta mantentzeko
eragiketa osagarriak
IFCT0209 Mikroinformatika-sistemak

Mikroinformatika-sistemetako eta sareetako teknikaria

IFCT0309 Mikroinformatika-sistemak muntatzea eta konpontzea

IFC300_2 Informatika-sistemak erabiltzea

IFCT0210 Informatika-sistemak erabiltzea

IFC299_2 Sailetako sareak erabiltzea

IFCT0110Sailetako sareak erabiltzea

IFC297_2 Web orriak egitea eta argitaratzea

IFCD0110 Web orriak egitea eta argitaratzea

IFC301_2 Ahots eta datuen komunikazio-sistemetako
eragiketak

IFCM0110 Ahots eta datuen komunikazio-sistemetako eragiketak

IFC362_2 Irrati-komunikazioen sistemetan lehen mailako
mantentze-lanak egitea

IFCM0210 Irrati-komunikazioen sistemetan lehen mailako mantentzelanak egitea

IFC152_3 Informatika-sistemak kudeatzea

IFCT0510 Informatika-sistemak kudeatzea

IFC156_3 Internet zerbitzuak administratzea

Sareko informatika-sistemen administrazioko goimailako teknikaria 3

IFCT0509 Interneteko zerbitzuak administratzea

IFC079_3 Datu-baseak administratzea

IFCT0310 Datu-baseak administratzea

IFC155_3 Kudeaketa-aplikazioak lengoaia egituratuetan
programatzea

IFCD0111 Kudeaketa-aplikazioak lengoaia egituratuetan
programatzea

IFC080_3 Objektuei orientatutako lengoaiak eta datu-base
erlazionalak erabilita programatzea
IFC154_3 Web-teknologiak erabilita aplikazioak garatzea

Plataforma anitzeko aplikazioak garatzeko goimailako teknikaria 4

Web aplikazioen garapeneko goi-mailako teknikaria 5

IFC153_3 Informatika-segurtasuna

IFCD0112 Objektuei orientatutako lengoaiak eta datu-base
erlazionalak erabilita programatzea
IFCD0210 Web-teknologiak erabilita aplikazioak garatzea
IFCT0109 Informatika-segurtasuna
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IFC365_3 Sarrerak eta presentzia kontrolatzeko eta bideoz
zaintzeko sistema domotikoetan / immotikoetan informatikaelementuak ezartzea eta kudeatzea

IFCT0409 Sarrerak eta presentzia kontrolatzeko eta bideoz zaintzeko
sistema domotikoetan / immotikoetan informatika-elementuak
ezartzea eta kudeatzea

IFC303_3 Informatika-sistemen programazioa

IFCT0609 Informatika-sistemen programazioa

IFC302_3 Ahots- eta datu-sareak kudeatzea

IFCM0310 Ahots- eta datu-sareak kudeatzea

IFC364_3 Komunikazio-sareetan alarmak kudeatzea eta
gainbegiratzea

IFCM0410 Komunikazio-sareetan alarmak kudeatzea eta
gainbegiratzea

IFC081_3 Sailetako sareak administratzea eta diseinatzea

IFCT0410 Sailetako sareak administratzea eta diseinatzea

IFC363_3 Enpresa-baliabideak planifikatzeko eta
bezeroekiko harremanak kudeatzeko sistemak
administratzea eta programatzea

IFCT0610 Enpresa-baliabideak planifikatzeko eta bezeroekiko
harremanak kudeatzeko sistemak administratzea eta programatzea

IFC366_3 Irrati-komunikazioen sistemetan bigarren mailako
mantentze-lanak egitea

IFCM0111 Irrati-komunikazioen sistemetan bigarren mailako
mantentze-lanak egitea

IFC304_3 Informazioa kudeatzeko sistemak

IFCD0211 Informazioa kudeatzeko sistemak
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Taulan agertzen den kualifikazioez gain titulu honen profilak ondorengo lanbide kualifikazioa hartzen du bere baitan: Tresneria elektrikoa eta elektronikoa muntatzeko eta mantentzeko eragiketa osagarriak
ELE481_1 “
2
Taulan agertzen den kualifikazioez gain titulu honen profilak ondorengo osatu gabeko lanbide kualifikazioa hartzen du bere baitan: Datuak eta dokumentuak grabatzeko eta tratatzeko eragiketak.ADG306_1”
3
Taulan agertzen den kualifikazioez gain titulu honen profilak “Web-teknologiak erabilita aplikazioak garatzea” IFC154_3 kualifikazioaren konpetentzia ere hartzen du bere baitan
4
Taulan agertzen den kualifikazioaz gain, titulu honen profilak “Enpresa-baliabideak planifikatzeko eta bezeroekiko harremanak kudeatzeko sistemak administratzea eta programatzea” IFC 363_3 kualifikazioaren
konpetentzi atal bat hartzen du bere baitan eta “Informatika-sistemen programazioa” IFC303_3 kualifikazioaren beste bat
5
Taulan agertzen den kualifikazioaz gain, titulu honen profilak ” Kudeaketa-aplikazioak lengoaia egituratuetan programatzea” IFC155_3 kualifikazioaren konpetentzi atal bi eta “Objektuei orientatutako lengoaiak eta
datu-base erlazionalak erabilita programatzea” IFC 080_3 kualifikazioaren konpetentzi atal beste bi hartzen ditu bere baitan
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