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Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze Lanak - TMV
LANBIDE KUALIFIKAZIOA
TMV194_1 Ibilgailuen karrozeria mantentzeko eragiketa
osagarriak
TMV195_1 Ibilgailuen elektromekanika mantentzeko
eragiketa osagarriak

LH-KO TITULUA

PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIA
TMVL0109 Ibilgailuen karrozeria mantentzeko eragiketa osagarriak

Ibilgailuen mantentze-lanetako oinarrizko profesionala

TMVG0109 Ibilgailuen elektromekanika mantentzeko eragiketa
osagarriak

TMV407_1 Mantentze aeronautikoko eragiketa osagarriak

TMVO0109 Mantentze aeronautikoko eragiketa osagarriak

TMV657_1 Aireportuan bidaiari, bagaje, salgai eta
aireontziei laguntzeko eragiketa osagarriak

TMVO0112 Aireportuan bidaiari, bagaje, salgai eta aireontziei
laguntzeko eragiketa osagarriak

TMV453_1 Kirol- eta olgeta-ontzietako sistemak eta
tresneria mantentzeko eragiketa osagarriak

TMVU0110 Kirol- eta olgeta-ontzietako sistemak eta tresneria
mantentzeko eragiketa osagarriak

TMV452_1 Kirol- eta olgeta-ontzietako egiturazko
elementuak eta gainazaletako estaldura mantentzeko
eragiketa osagarriak

Kirol-ontziak eta laketontziak mantentzeko lanetako
oinarrizko profesionala

TMVU0210 Kirol- eta olgeta-ontzietako egiturazko elementuak eta
gainazaletako estaldura mantentzeko eragiketa osagarriak

TMV658_2 Aireportuetako bidaiari, tripulazio, aireontzi eta
salgaietarako laguntza

TMVO0212 Aireportuetako bidaiari, tripulazio, aireontzi eta
salgaietarako laguntza

TMV555_2 Kirol-ontzien eta laketontzien propultsioplanta, makinak eta ekipo lagungarriak mantentzea

TMVU0112 Kirol-ontzien eta laketontzien propultsio-planta,
makinak eta ekipo lagungarriak mantentzea

TMV554_2 Kirol-ontzien eta laketontzien sistema elektriko
eta elektronikoak mantentzea eta instalatzea

Aisiako ontziak mantentzeko teknikaria

1

TMV557_2 Kirol- eta olgeta-ontzietako zuntzez
sendotutako plastikozko elementuak margotzea,
konpontzea eta eraikitzea
TMV556_2 Kirol- eta olgeta-ontzietako zurezko
elementuak mantentzeko eragiketak

TMVU0212 Kirol-ontzien eta laketontzien sistema elektriko eta
elektronikoak mantentzea eta instalatzea
TMVU0111 Kirol- eta olgeta-ontzietako zuntzez sendotutako
plastikozko elementuak margotzea, konpontzea eta eraikitzea

Aisiako ontzietako zur egiturak eta altzariak
mantentzeko teknikaria 2

TMV553_2 Kirol- eta olgeta-ontzietako prestagaiak
mantentzea

TMVU0211 Kirol- eta olgeta-ontzietako zurezko elementuak
mantentzeko eragiketak
TMVU0311 Kirol- eta olgeta-ontzietako prestagaiak mantentzea
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TMV454_2 Autobusak gidatzea
TMV455_2 Errepidean zehar salgaiak garraiatzeko
ibilgailu astunak gidatzea

TMVI0108 Autobusak gidatzea
Errepide garraiorako ibilgailuak gidatzeko teknikaria

TMV456_2 Automobilen eta furgoneten gidatze
profesionala

TMV044_2 Ibilgailuen pintura

TMV045_2 Ibilgailuen karrozerien egiturak mantentzea

TMVI0208 Errepidean zehar salgaiak garraiatzeko ibilgailu astunak
gidatzea
TMVI0112 Automobilen eta furgoneten gidatze profesionala

Sistema aeronautikoen egiturak eta instalazioak
muntatzeko teknikaria 3

TMVL0509 Ibilgailuen pintura

TMVL0309 Ibilgailuen karrozerien egiturak mantentzea

Karrozeriako teknikaria

TMV046_2 Ibilgailuen karrozeriaren egiturazkoak ez diren
elementuak mantentzea

TMVL0209 Ibilgailuen karrozeriaren egiturazkoak ez diren
elementuak mantentzea

TMV196_2 Ibilgailuen gainazalak txukuntzea eta
apaintzea

TMVL0409 Ibilgailuen gainazalak txukuntzea eta apaintzea

TMV048_2 Motorra eta sistema osagarriak mantentzea

TMVG0409 Motorra eta sistema osagarriak mantentzea

TMV047_2 Ibilgailu automobilen indar-transmisioko
sistemak eta errodaje-trenak mantentzea

Ibilgailu automobilen elektromekanikako teknikaria

TMVG0309 Ibilgailu automobilen indar-transmisioko sistemak eta
errodaje-trenak mantentzea

TMV197_2 Ibilgailuen sistema elektrikoak eta
elektronikoak mantentzea

TMVG0209 Ibilgailuen sistema elektrikoak eta elektronikoak
mantentzea

TMV265_2 Nekazaritzako, erauzpen-industrietako eta
eraikuntza eta obra zibileko makineriako transmisio- eta
errodaje-sistemak eta horien tresneria eta lanabesak
mantentzea

TMVG0210 Nekazaritzako, erauzpen-industrietako eta eraikuntza
eta obra zibileko makineriako transmisio- eta errodaje-sistemak eta
horien tresneria eta lanabesak mantentzea

TMV266_2 Nekazaritzako, erauzpen-industrietako eta
eraikuntza eta obra zibileko makineriako motorra eta
sistema elektrikoak, eta segurtasunekoak eta
erosotasunekoak mantentzea

Makineriaren elektromekanikako teknikaria
TMVG0310 Nekazaritzako, erauzpen-industrietako eta eraikuntza
eta obra zibileko makineriako motorra eta sistema elektrikoak, eta
segurtasunekoak eta erosotasunekoak mantentzea
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TMV198_2 Tren-material errodatzaileko sistema
mekanikoak mantentzea
TMV199_2 Tren-material errodatzaileko sistema
elektrikoak eta elektronikoak mantentzea

Trenetako gurpildun materiala mantentzeko teknikaria

TMVB0111.Tren-material errodatzaileko sistema mekanikoak
mantentzea
TMVB0211 Tren-material errodatzaileko sistema elektrikoak eta
elektronikoak mantentzea

TMV606_3 Hegazkineko laguntzaileak

TMVO0111 Hegazkineko laguntzaileak

TMV605_3 Kirol-ontzien eta laketontzien sistemak eta
ekipoak mantentzeko lanak antolatzea eta ikuskatzea

TMVU0312 Kirol-ontzien eta laketontzien sistemak eta ekipoak
mantentzeko lanak antolatzea eta ikuskatzea

TMV604_3 Kirol-ontzien eta laketontzien tresneria
mantentzeko lanak antolatzea eta ikuskatzea

TMVU0412 Kirol-ontzien eta laketontzien tresneria mantentzeko
lanak antolatzea eta ikuskatzea

TMV603_3 Kirol-ontzien eta laketontzien gainazalak
estaltzeko egiturazko osagaiak mantentzeko lanak
antolatzea eta ikuskatzea

TMVU0512 Kirol-ontzien eta laketontzien gainazalak estaltzeko
egiturazko osagaiak mantentzeko lanak antolatzea eta ikuskatzea

TMV049_3 Karrozeriaren arloaren plangintza eta kontrola

TMVL0609 Karrozeriaren arloaren plangintza eta kontrola

TMV050_3 Elektromekanikaren arloaren plangintza eta
kontrola

Automozioko goi-mailako teknikaria

TMVG0110 Elektromekanikaren arloaren plangintza eta kontrola

1

Incluye también cualificaciones incompletas: Kirol-ontzien eta laketontzien propultsio-planta, makinak eta ekipo lagungarriak mantentzea TMV555_2, Kirol- eta olgeta-ontzietako zuntzez
sendotutako plastikozko elementuak margotzea, konpontzea eta eraikitzea TMV557_2
2
Incluye también cualificaciones incompletas: Zuraren eta deribatuen mekanizazioa MAM058_2, Altzariak eta arotzeriako elementuak muntatzea MAM062_2
3
FME559_2 Aireontzietako egituren muntaia eta sistemen eta tresneriaren instalazioa kualifikazio osoa ere hartzen du bere barnean
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