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Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza – TCP
LANBIDE KUALIFIKAZIOA

LH-KO TITULUA

PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIA

TCP387_1 Ehunezko eta larruzko jantzien eta gaien
konponketak eta egokitzapenak

TCPF0109 Ehunezko eta larruzko jantzien eta gaien konponketak eta
egokitzapenak

TCP389_1 Ehuna hobetzeko eragiketa osagarriak

TCPN0109 Ehuna hobetzeko eragiketa osagarriak

TCP064_1 Errezelak eta dekorazio-osagarriak
TCP136_1 Altzariak eta hormak tapizatzeko eragiketa
osagarriak
TCP139_1 Oinetako-konponketa eta larrukigintza

Tapizatze-lanetako eta gortinagintzako oinarrizko
profesionala i
Ehunezko eta larruzko artikuluen konponketako
oinarrizko profesionala ii

TCPF0309 Errezelak eta dekorazio-osagarriak
TCPF0209 Altzariak eta hormak tapizatzeko eragiketa osagarriak
TCPC0109 Oinetako-konponketa eta larrukigintza

TCP390_1 Larrukigintzako eragiketa osagarriak

TCPF0110 Larrukigintzako eragiketa osagarriak

TCP137_1 Ehun-prozesuetako eragiketa osagarriak

TCPP0110 Ehun-prozesuetako eragiketa osagarriak

TCP388_1 Larru-zurraketen eragiketa osagarriak

TCPF0111 Larru-zurraketen eragiketa osagarriak

TCP138_1 Ikuztegi industrialaren eta hurbilekoaren
eragiketa osagarriak

TCPN0312 Ikuztegi industrialaren eta hurbilekoaren eragiketa
osagarriak

TCP140_2 Larrugintzako ebaketa, muntaketa eta akabera

TCPF0112 Larrugintzako ebaketa, muntaketa eta akabera

TCP068_2 Ehunak zuritzea eta tindatzea

TCPN0112 Blanqueo y tintura de materias textiles

TCP279_2 Ehunen eta ehunkien aprestuak eta akaberak

TCPN0212 Ehunen eta ehunkien aprestuak eta akaberak

TCP278_2 Larruen akabera

TCPN0512 Larruen akabera

TCP069_2 Larruak tindatzea eta koipeztatzea

TCPN0612 Larruak tindatzea eta koipeztatzea

TCP282_2 Irazki bidezko puntuzko ehungintza

TCPP0212 Irazki bidezko puntuzko ehungintza

TCP065_2 Harigintza eta ehundu gabeko ehungintza

TCPP0312 Harigintza eta ehundu gabeko ehungintza

TCP066_2 Zulo-brodatuzko ehungintza industriala

TCPP0612 Zulo-brodatuzko ehungintza
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TCP281_2 Bilbe edo bilketa bidezko puntuzko ehungintza

TCPP0712 Bilbe edo bilketa bidezko puntuzko ehungintza

TCP143_2 Oinetakoen eta larrukien muntaketa eta akabera
TCP467_2 Neurrirako oinetakoak eta oinetako ortopedikoak
fabrikatzea

Oinetakoetako eta moda-osagarrietako teknikaria

TCPC0212 Fabricación de calzado a medida y ortopédico

TCP071_2 Materialak ebakitzea

TCPF0512 Materialak ebakitzea

TCP070_2 Materialak mihiztatzea

TCPF0612 Materialak mihiztatzea

TCP071_2 Materialak ebakitzea

TCPF0512 Materialak ebakitzea

TCP070_2 Materialak mihiztatzea
TCP142_2 Jantzigintzako akaberak

Jantzigintzako eta modako teknikaria

TCP391_2 Ehunezko eta larruzko neurrirako jantziak egitea
TCP150_3 Jantzigintzako, oinetakogintzako eta
larrukigintzako produktuen diseinu teknikoa
TCP287_3 Oinetakoen eta larrukien patroigintza

TCPF0212 Ehunezko eta larruzko neurrirako jantziak egitea
Oinetakoen eta osagarrien diseinu eta produkzioko
goi-mailako teknikaria

TCP283_3 Ehungintzako estanpazioko diseinu teknikoa
TCP394_3 Larruen akaberen diseinu teknikoa eta garapena
TCP144_3 Puntuzko ehunen diseinu teknikoa

TCPF0612 Materialak mihiztatzea

TCPC0112 Oinetakoen eta larrukien patroigintza
TCPN0412 Ehungintzako estanpazioko diseinu teknikoa

Ehungintzako eta larrugintzako diseinu teknikoko goimailako teknikaria

TCP145_3 Zulo-brodatuzko ehunen diseinu teknikoa
TCP286_3 Ehunezko eta larruzko jantzigintzako gaien
patroigintza
TCP150_3 Jantzigintzako, oinetakogintzako eta
larrukigintzako produktuen diseinu teknikoa
TCP470_3 Ehunezko eta larruzko neurrirako jantziak egitea

TCPF0712 Ehunezko eta larruzko jantzigintzako gaien patroigintza
Patroigintzako eta modako goi-mailako teknikaria

Neurriko jantzien eta ikuskizunetakoen goi-mailako
teknikaria iii
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TCP471_3 Ikuskizunetarako jantziak egitea

TCPF0912 Ikuskizunetarako jantziak egitea

TCP468_3 Zuzeneko ikuskizunetako joskintza kudeatzea

TCPF0812 Zuzeneko ikuskizunetako joskintza kudeatzea

TCP622_3 Ehungintzako eta larrugintzako produktuen
kalitate-kontrola

TCPF0312 Ehungintzako eta larrugintzako produktuen kalitatekontrola

TCP648_3 Laguntza teknikoa ehunezko, larruzko eta
jantzigintzako produkzioa kanporatzeko prozesuen logistikan

TCPF0412 Laguntza teknikoa ehunezko, larruzko eta jantzigintzako
produkzioa kanporatzeko prozesuen logistikan

TCP393_3 Ehun teknikoak garatzea

TCPP0112 Ehun teknikoak garatzea

TCP392_3 Tapizak eta alfonbrak zaharberritzen eta
kontserbatzen laguntzea

TCPP0412 Tapizak eta alfonbrak zaharberritzen eta kontserbatzen
laguntzea

TCP146_3 Puntuzko ehungintzaren kalitatea eta produkzioa
kudeatzea

TCPP0512 Puntuzko ehungintzaren kalitatea eta produkzioa
kudeatzea

TCP148_3 Harigintzaren, ehundu gabeko ehungintzaren eta
zulo-brodatuzko ehungintzaren kalitatea eta produkzioa
kudeatzea

TCPP0812 Harigintzaren, ehundu gabeko ehungintzaren eta zulobrodatuzko ehungintzaren kalitatea eta produkzioa kudeatzea

i

Taulan agertzen diren kualifikazioez gain,titulu honen profilak ondorengo osatu gabeko lanbide kualifikazioa hartzen du bere baitan: Merkataritzako jarduera osagarriak COM412_1
Taulan agertzen den kualifikazioaz gain,titulu honen profilak ondorengo osatu gabeko lanbide kualifikazioak hartzen du bere baitan: Ehunezko eta larruzko jantzien eta gaien konponketak eta egokitzapenak
TCP387_1, Errezelak eta dekorazio-osagarriak TCP064_1 eta Merkataritzako jarduera osagarriak COM412_1
iii
Beste kualifikazioen konpetentzia-atalak ere hartzen ditu bere baitan
ii
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