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XEDAPEN OROKORRAK
HEZKUNTZA SAILA

3305
AGINDUA, 2019ko ekainaren 24koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez ezartzen baitira
lanbide-heziketako bost espezializazio.
Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 16. artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak du irakaskuntzaren gaineko eskumena –irismen, maila eta gradu guztietan eta
modalitate eta espezialitate guztietan–, hargatik eragotzi gabe Konstituzioaren 27. artikulua eta
hori garatzen duten lege organikoak, Konstituzioaren 149.1.30.a artikuluak Estatuari esleitzen dizkion ahalmenak, eta berau betetzeko eta bermatzeko beharrezko ikuskapena.
Lanbide-heziketari eta kualifikazioei buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren helburua, zehazki, honako hau da: lanbide-prestakuntza, kualifikazio eta akreditazioen sistema integrala
antolatzea, prestakuntza-modalitate desberdinen bidez gizartearen eta ekonomikoaren eskariei
eraginkortasunez eta gardentasunez erantzuteko. Era berean, funts publikoekin sostengatzen den
prestakuntza-eskaintzak bizialdi osoko prestakuntzari bide eman behar diola eta hainbat asmo eta
egoera pertsonal nahiz profesionaletara egokitu behar duela ezartzen du.
Lan-arloan, Autonomia Estatutuaren 12.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, Euskal Autonomia
Erkidegoko Administrazio Orokorrari dagokio estatuaren legeria betearazteko eskumena, batez
ere hemen esanguratsuena den honetan, eta, horretarako, langileen kualifikazioa eta prestakuntza integrala bultzatuko ditu.
Pertsonen enplegagarritasuna hobetzeko, bai epe laburrean, bai epe luzean, estrategia eta
mekanismo berriak eskatuko dira. Alde batetik, eskumenak eskuratzeko prozesuetan eman
beharreko orduak areagotuko dira, gero eta konplexuagoak diren eremuek eskatzen duten espezializazio-maila altuagoa lortzeko bide bakar gisa. Bestetik, gaur egungo lehiakortasun-egoerara
egokitutako prestakuntza eta konpetentziak dituzten langileak eskatzen dira, eta horrek berekin
dakar orain arteko eskemak haustea; hau da, «lanpostura» bideratutako prestakuntza-eredua
atzean utzi eta «lanbide-eremura» bideratutako eredu berri bat hartzea. Paradigma-aldaketa
horrek pertsona du ardatz, pertsonek gaitasun tekniko, pertsonal eta sozialak eskuratzea eta finkatzea sustatzen baitu. Hartara, bermatzen da pertsona horiek zenbait arlotarako balioko dutela
eta funtzionalitate handiagoa izango dutela.
Produkzio-egituraren benetako beharrizanetara gehien egokitzen diren kualifikazioak ezarriz,
hauek ahalbidetu behar dira: alde batetik, lanbide-heziketa ikasten ari diren pertsonen prestakuntza enpresen gero eta beharrizan espezializatuetara egokitzea, eta, bestetik, langileen kualifikazioa
hobetzea, enplegua sortzen duten produkzio-sektoreek eskatzen dituzten gaitasunak emanez.
Lanbide-heziketa hobetzeko, eraginkortasunari dagokionez, eskaintza espezializatu, eta
lan-merkatuaren beharrizanetara gehiago egokituta planifikatu behar da, bereziki azaleratzen ari
diren sektore eta lanpostuetan. Hala, enplegu gehiago sortuko dute, eta estrategikoak izango dira
Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren etorkizunerako.
Testuinguru horretan, lanbide-heziketa elementu giltzarria da egungo eta etorkizuneko lanpostuetarako eskatzen diren kualifikazioei erantzuteko.
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Ekonomiarako esanguratsuak diren ekoizpen-sektoreetatik datorren eskari ugari dagoenez, pertsonen enplegagarritasuna egokitu eta hobetzeari nahiz ekoizpen-sarean espezializazio altuena
duten eskariei erantzun azkarra emango dieten prestakuntza-programak bultzatzeko beharrizana
sortzen da. Hala, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak prestakuntza-programa horien
ziurtagiriak eman ahal ditu. Halaxe ziurtatutako programek, edonola ere, ez dute titulu edo ziurtagiri akademikoa, lanbide-ziurtagiria edo ziurtagiri partzial metagarria emango, eskumenak ez
baitaude Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean sartuta.
Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen otsailaren
26ko 32/2008 Dekretuan (otsailaren 2ko 14/2016 Dekretuaren bidez aldatua), zehazki, Euskal
Autonomia Erkidegoko lanbide-espezializazioko programak ezartzen dira, lanbide-heziketaren
eremuan, bai eta horien aitorpena eta ziurtapena ere, indarreko araudi-esparruan duten balioa
egiaztatzeko.
Horregatik, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko
4/2018 Legearen V. kapituluan ezartzen da Lanbide Kualifikazio eta Espezializazioen euskal
esparrua.
Legeak lanbide-kualifikazio eta -espezializazioen euskal esparrua arautzen du, gure lan-merkatuari erantzun ahal izateko, lanbide-heziketako sistema orokorraren bidez.
Esparru horretan sartuko dira Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide-espezializazioko programen ziurtagiriak eta egiaztagiriak. Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko Legean ezarrita dago jada
hainbat bide erabiliz ikaskuntza-jarduerak egiaztatzeko sistema. Lege honen bidez, orduan arautu
zena osatu nahi da, eta berariaz aipatzen da bereziki sustatu nahi den jarduera bat: lanbidearen
eremuko espezializazio-programak. Ezinbestekoa da jarduera horien balioa aitortzea eta ziurtatzea indarrean dagoen araudiaren esparruan.
Erreferente horiek gogoan izanda aztertu dira gure ekonomiako ekoizpen-sektore estrategikoen
eskariak, eta, halaxe definitu dira agindu honetan jaso diren lanbide-espezializazioko programak.
Agindu honek osatzen du Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko
uztailaren 27ko Aginduaren bidez argitaratutako lanbide-espezializazioko programen katalogoa
(Agindua, 2016ko uztailaren 27koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena,
zeinaren bidez lanbide-espezializazioko zazpi programa eta horiek baimendu eta emateko baldintza orokorrak ezartzen baitira), Hezkuntzako sailburuaren 2016ko abenduaren 23ko Agindua,
zeinaren bidez lanbide-espezializazioko bost programa ezartzen baitira; Hezkuntzako sailburuaren 2018ko urriaren 16ko Agindua, zeinaren bidez lanbide-espezializazioko lau programa ezartzen
baitira; izan ere, lanbide-espezializazioko beste bost programa eransten zaizkio.
Horregatik guztiagatik, honako hau
EBAZTEN DUT:
1. artikulua.– Xedea.
1.– Agindu honen xedea da eranskinetan jasotako lanbide-espezializazioko bost programaren
egitura ezartzea, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen otsailaren 26ko 32/2008 Dekretuaren 12 ter artikuluan
ezarritakoaren arabera.
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2.– Agindu honen eranskinean aipatzen diren espezializazio-programak, zeinen egitura zehazten baita, honako eranskin hauetan aipatzen dira:
I. eranskina: Alanbre- edo tutu-konformazio bidezko produktuen diseinua eta fabrikazioa.
II. eranskina: Industria
espezializazio-programa.

aeroespazialerako

pieza

aeronautikoen

fabrikazio

aurreratuko

III. eranskina: Sukaldaritza adimenduna, sukaldaritza jasangarria.
IV. eranskina: Kalitate-kontrol metrologikoa.
V. eranskina: Lagundutako kudeaketa eta planifikazioa industria-muntaketako prozesuetan
(DEMAI).
2. artikulua.– Programen helburuak.
1.– Programa hauek Euskal Autonomia Erkidegoko ekoizpen-sektore estrategiko desberdinek
eskatutako kualifikazio bereziko beharrizanak asetzera bideratuta daude, batez ere industriaren
eremuan, beren lehiakortasuna hobetu ahal izateko.
2.– Era berean, programa hauek lanbide-heziketa ikasten duten pertsonen enplegagarritasuna
hobetzeko aukera emango dute, bai eta tituludunen eta profesional kualifikatuen enplegagarritasuna hobetzeko ere, ezagutzak sakontzea eta ekoizpen-sektore jakin batzuek eskatutako
konpetentzia profesionalak handitzea ahalbidetuz.
3. artikulua.– Garapena.
1.– Programa hauek, lehentasunez, lanbide-heziketako zentroen eta enpresen artean jarduerak txandakatuz garatzen dira. Lanbide-espezializazioko programa bakoitza martxan jartzeko
planifikazioan berariaz zehaztuko da programa bakoitzak lanbide-heziketako zentroetan nahiz
enpresetan izango duen garapena, eta, edonola ere, programa bakoitza emateko modu, egitura
eta baldintzen definizioa zainduko da.
2.– Programa ematen duten irakasleen artean, zentroak koordinatzaile arduradun bat izendatu
beharko du, zentroan eta enpresetan ebaluazio-prozesua koordinatu dezan.
4. artikulua.– Eskaintza eta baimena.
1.– Lanbide Heziketako Sailburuordetzak, hezkuntzaren gaineko eskumena duen sailaren
menpeko lanbide-heziketako zentroetan planifikatu ahalko du edo beste administrazio batzuen
menpeko zentroetan edo zentro pribatuetan baimendu ahalko du, azken horiek eskatuta, lanbide-espezializazioko programen eskaintza, betiere zentro horiek baimen egokia badute eta
programara lotutako prestakuntza-zikloren bat edo batzuk ematen ari badira, dagokion curriculumeko a) atalean adierazitakoaren arabera.
2.– Bi urtetik gorako iraupena duten ikas-ekinezko araubideko lanbide-prestakuntza dualeko planetako prestakuntza osagarri gisa jasotako lanbide-espezializazioko programen kasuan, Lanbide
Heziketako Sailburuordetzak plan horiek baimentzen baditu, horietan sartutako lanbide-espezializazioko programaren baimena ere inplizitua izango da.
3.– Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen otsailaren 26ko 32/2008 Dekretuaren 12 ter artikuluko 3. zenbakian adierazi bezala (dekretu hori
Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen otsailaren 2ko 14/2016 Dekretuaren bidez aldatu zen), salbuespen gisa, eta Lanbide Heziketako
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Sailburuordetzak aldez aurretik baimenduta, lanbide-espezializazioko programa horiek Lanbide
Heziketako tituludunei eta programa ematen laguntzen duten enpresek horretarako proposatzen
dituzten profesionalei eskaini ahal izango zaizkie, baldin eta ezarritako esperientzia- eta prestakuntza-eskakizunak betetzen badituzte Hala bada, lehendabizi ikas-ekinekoak egingo dira,
enpresako prestakuntza-egonaldiarekin txandakatuta. Eskaintza-modalitate horretarako eskaria
behar bezala arrazoituta egon beharko da, eta salbuespen hori justifikatzen duten arrazoiak azalduta egongo dira.
4.– Edozein kasutan, programaren antolaketaren berezko alderdiez gain, eskarian berariaz
adierazi beharko dira lanbide-heziketako zentroko irakasleak eta programa ematen parte hartzen
duten enpresen instruktoreak, espezialitatearen, prestakuntzaren eta esperientziaren gaineko
baldintzak bete ote diren egiaztatze aldera. Informazio horren ordez, prestakuntza-zentroko zuzendariak eta enpresaren ordezkaritzak sinatutako aitorpena aurkeztu ahalko da, eta, bertan, jarduera
hasi baino lehen behar den kualifikazioa duten langileak jarriko dituztela adieraziko da. Egoera
hori jarduera hasi baino lehen egiaztatu beharko da, Prestakuntza eta Ikaskuntza Zuzendaritzako
pertsona titularrak eskatuta.
5. artikulua.– Prestakuntza-zentroen eta enpresen arteko hitzarmenen formalizazioa.
1.– Lanbide-heziketako prestakuntza-ziklo bat ikasten duten pertsonentzako ikas-ekinezko
erregimeneko lanbide-prestakuntza dualeko esparruan garatzen diren programei dagokienez,
programa horiek garatzeko Ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa duala Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duen ekainaren 2ko 83/2015 Dekretuan ezarritako baldintzak bete
beharko dira.
2.– Agindu honen 4.3 artikuluan adierazitakoaren arabera Lanbide Heziketako tituludunentzat
edo enpresek proposatutako profesionalentzat aurreikusitako modalitateari dagokionez, enpresa
laguntzailearen jarduerarekin batera ikas-ekinezko erregimenean burutzen bada, enpresa
laguntzaile bakoitzarekin programak garatzeko sinatzen den akordioa lanbide-heziketako ikastetxearen eta parte hartzen duen enpresaren arteko hitzarmen batean jaso behar da, ekainaren 2ko
83/2015 Dekretuaren 7. artikuluan adierazten diren ezaugarri eta konpetentziekin. Kasu horretan,
izaera orokorrarekin, ekoizpen-sareak proposatutako programa hauen izaera zeinen berezia den
kontuan izanik, prestakuntza-zentroan emango diren ikaskuntza-orduak gehienez ere programarako ezarritako iraupen osoaren % 40 izango dira.
3.– Aseguruak eta bestelakoak finantzatzeko eta kontratatzeko hartutako betebeharrei buruzko
alderdiak berariaz islatu beharko dira sinatutako hitzarmenean, artikulu honetan ezarritakoaren
arabera.
4.– Agiri horretan berariaz adieraziko da koordinatzailearen nortasuna, agindu honen
3.2 artikuluan jasotakoa.
6. artikulua.– Enpresa partaideen eskakizunak eta betebeharrak.
1.– Edozein modalitatetan parte hartzen duten enpresek bete egin beharko dituzte Ikas-ekinezko
erregimeneko lanbide-heziketa duala Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duen ekainaren 2ko
83/2015 Dekretuan jasotako eskakizunak eta betebeharrak. Zehazki, agindu honen 4.3 artikuluan
aipatu modalitateetarako, lantokiren bat izan beharko dute Euskal Autonomia Erkidegoan.
2.– Enpresa partaideek prestakuntza teoriko eta praktikoa eman beharko diote programan parte
hartzen duen pertsona bakoitzari, prebentzioaren gainean, enpresan sartzen diren unean bertan,
Lan-arriskuen prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legean eta berau garatzen duten eta
aplikagarriak diren gainerako arauetan adierazitako baldintzetan.
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7. artikulua.– Programen finantzaketa.
Agindu honen 4.2 artikuluan jasotakoaren arabera garatzen diren programak Ikas-ekinezko
erregimeneko lanbide-heziketa duala Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duen ekainaren 2ko
83/2015 Dekretuan ezarritakoaren arabera finantzatuko dira.
8. artikulua.– Programen aseguruak.
1.– Beken bidez finantzatutako programen kasuan, 1493/2011 Errege Dekretuan ezarritako
betebeharrak bete beharko dira (1493/2011 Errege Dekretua, urriaren 24koa, Gizarte Segurantza eguneratzeko, egokitzeko eta modernizatzeko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hirugarren
xedapen gehigarria garatzeko, prestakuntza-programetan parte hartzen duten pertsonak Gizarte
Segurantzako Erregimen Orokorrean sartzeko baldintzak eta betebeharrak arautzen dituena).
2.– Era berean, agindu honen 4.3 artikuluan aurreikusitako salbuespenezko eskaintzaren
kasuan, lanbide-heziketako zentroaren betebeharra izango da istripuetarako aseguru-poliza bat
eta erantzukizun zibileko beste bat kontratatzea, ikasleentzat, programaren esparruan enpresan
jarduten dutenerako.
9. artikulua.– Programazioak.
1.– Lanbide-heziketako programa bakoitza emateko baimena duen zentroak programa hori
garatzeko programazioa egin beharko du, eta, edonola ere, programa bakoitza emateko modua,
egitura eta baldintzen definizioa zaindu beharko du. Programazio horretan, prestakuntza-eremuetako edukien garapena ezarri beharko da, eskuratu beharreko konpetentziekin lotuta. Era berean,
edukiak garatzean egin beharreko ikaskuntza-jarduera gakoak adierazi beharko dira, lanbide-heziketako zentroan garatuko direnak eta enpresaren testuinguruan garatuko direnak zehaztuta.
2.– Programazioan, zentroaren prestakuntzan esku hartuko duten irakasleez gain, enpresaren
aldetik prestakuntza-erantzukizunak hartuko dituzten langileak edo instruktoreak adierazi beharko
dira. Programazio horretan ezarriko dira, halaber, zentroaren eskutik koordinatzaile funtzioa garatzen duen pertsonaren eta enpresak izendatzen duen instruktorearen arteko koordinaziorako
alderdiak.
10. artikulua.– Ebaluazioak egiteko eta ziurtagiriak emateko prozesua.
1.– Programaren programazioan, ikasleek egiten duten ikaskuntzaren emaitzak ebaluatzeko
prozesua ezarri beharko da.
2.– Programaren hasieran, ebaluazio-prozesuaren ezaugarrien berri eman beharko zaie ikasleei, bai eta kalifikazio-irizpideen berri ere.
3.– Programaren egutegian proportzionalki tartekatutako bi unetan gutxienez egin beharko dira
programako ikasle bakoitzaren bilakaeraren jarraipena ebaluatzeko bilerak. Ikasleei agiri bidez
emango zaie lortu dituzten emaitza partzialen, beren ikaskuntzen bilakaeraren, eta, hala badagokio, beharrezko diren errefortzu-jardueren berri. Jarduera horiek, edonola ere, programazioren
esparruan planifikatuko dira.
4.– Eremu zehatz bakoitzaren eta programa osoaren balorazioa egitea, bestalde, programa
ematen esku hartzen duten irakasleen ardura izango da. Enpresaren testuinguruan partzialki edo
osorik garatzen diren eremu horietan, zentroko irakasle bat egongo da izendatuta, eta hark partekatuko du instruktorearekin programan parte hartu duen pertsona bakoitzak lortutako bilakaeraren
balorazioa, edo, hala badagokio, balorazioa berarekin harremanetan egingo du.
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5.– Programan parte hartzen duten pertsonen ikaskuntzaren gaineko balorazioa programaren
amaierako ebaluazio zehatzeko bilera batean jaso beharko da, eta akta batean dokumentatu. Akta
prozesuan esku hartu duten irakasleek sinatuko dute. Akta horren kopia bat Lanbide Heziketako
Sailburuordetzari bidaliko dio zentroko zuzendariak, dagozkion ziurtagiriak eman ditzan.
6.– Lanbide Heziketako Sailburuordetzak programaren ziurtagiria emango die programan
ebaluazio positiboa lortu duten pertsonei, Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen otsailaren 26ko 32/2008 Dekretuaren (Hezkuntza Sistemako
Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen Dekretua aldatzeko otsailaren 2ko
14/2016 Dekretuaren bidez aldatua) 12 ter artikuluan ezarritakoaren arabera.
11. artikulua.– Irakasleen eskakizunak.
Irakasle eta instruktoreei eskatuko zaizkien baldintzak lanbide-espezializazioko programetako
bakoitzean adierazitakoak izango dira.
Salbuespen-kasuetan, hezkuntzaz kanpoko administrazioek egiaztatu behar duten prestakuntza- edo gaikuntza-motaren bat beharrezkotzat duten espezializazio-programetan, egiaztagiri
hori edukitzea ezinbestekoa izango da eskolak ematen dituzten irakasleentzat.
XEDAPEN GEHIGARRIA.– Programak eskaintzeko hizkuntzak.
Lanbide Heziketako Sailburuordetzak lanbide-espezializazioko programak Euskal Autonomia
Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan eta atzerriko beste hizkuntza batzuetan nahiz eredu mistoan
emateko aukera sustatuko du, eskaintza apurka-apurka egokituz.
AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera
jarriko da indarrean.
Vitoria-Gasteiz, 2019ko ekainaren 24a.
Hezkuntzako sailburua,
CRISTINA URIARTE TOLEDO.
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V. ERANSKINA, 2019KO EKAINAREN 24KO AGINDUARENA
INDUSTRIA-MUNTAKETAKO PROZESUETAN LAGUNDUTAKO KUDEAKETA ETA
PLANIFIKAZIOA EGITEKO (DEMAI) ESPEZIALIZAZIO-PROGRAMA
a) IDENTIFIKAZIO-DATUAK.
Izena: LAGUNDUTAKO KUDEAKETA ETA PLANIFIKAZIOA INDUSTRIA-MUNTAKETAKO
PROZESUETAN (DEMAI)
Kodea: EP021.
Iraupena: 550 ordu.
b) LANBIDE-PROFILA.
Konpetentzia orokorra:
Industria-mihiztadurako muntatze-prozesuak gainbegiratzea eta laguntzarekin kudeatzea eta
planifikatzea, bai prototipoen prozesuetan, bai ekoizpen seriatuan, konponbideak emanda alderdi
teknikoetan, antolamendukoetan eta ekoizpeneko pertsonen lidergoan; hori guztia kalitate-irizpideen arabera eta segurtasun-baldintzetan eta indarreko arautegiak betez.
Lanbide-eremua:
Lanbide-profil horrek industria-arloan jarduten du automobil-sektorearekin loturik, baina beste
sektore batzuetan ere aplikagarria da, hala nola aeronautikan edo ekipamendu-ondasunen
ekoizpen-enpresetan.
Teknikari hori, edozein kasutan ere, goi-mailako tituludunek gainbegiratuta arituko da, eta produktu bat lortzeko balio-katean dauden mekanismo, ekipo, makina eta instalazioen fabrikazioan
eta/edo manufakturan egingo du lan. Bere laneko jardunean erantzukizuna duten lanpostuak betetzen ditu, eta lidergoa du enpresa kolaboratzaileetan eta ekipoen mihiztadura- edo muntatze-planta
propioetan proiektuetan.
Hauek dira lanpostu eta lanbiderik esanguratsuenak:
– Ekoizpen-prozesuetako erdi-mailako arduraduna (fabrikazio-maisua).
– Prototipoak garatzeko teknikaria.
– Ekoizpen-instalazioak diseinatzeko eta doitzeko teknikaria.
Esku-hartze profesionalerako konpetentzia tekniko, pertsonal eta sozialak:
a) Fabrikazioarekin eta instalazioen mantentze-lanekin lotutako prozesuak kudeatzea, ikuskatzea eta haietan eragitea.
b) Muntatze-prozesuak kudeatzea eta kontrolatzea, horiek optimizatzea, eta muntatze-lanpostuetako pertsonak antolatzea, lanaren helburuak, teknikak eta emaitzak ikuskatuz.
c) Lantaldeen lidergoa izatea, ekoizpen-, mantenu-, antolamendu- eta komunikazio-prozesuak
garatzeko, enpresaren kalitate-sistema zorrotz aplikatuz.
d) Enpresa baten antolaketarekin zein komunikazioarekin lotutako prozesuak eta enpresaren ekonomian eragina duten beste prozesu batzuk kudeatzea eta ezartzea, eragin-eremuaren
barruan.
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e) Dagokion arloko pertsonak kudeatzea eta haien garapena bideratzea, enpresaren estrategiarekin, kudeaketarekin eta kalitatearekin bat datorren hurbileko lidergo-modu batean oinarrituta.
f) Norberaren eta lantaldearen lan-garapenean ingurune seguruak sortzea, laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentziorako prozedurak gainbegiratuz eta aplikatuz, betiere enpresaren
arautegian eta helburuetan ezarritakoarekin bat etorriz.
g) Lan-egoera berrietara egokitzea, eta, horretarako, lanbide-esparruari dagozkion ezagutzak
eguneratuta mantentzea, norberaren prestakuntza kudeatzea, bizitza osoan ikasteko dauden
baliabideak baliatzea, eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea.
h) Egoerak edo arazoak ekimenez eta autonomiaz konpontzea nork bere eskumen-esparruan,
sormenez, berrikuntzarekin eta norberaren nahiz taldeko kideen lana hobetzeko jarrerarekin
jokatuz.
i) Maila berean dauden kideekin, gorago dauden kideekin, bezeroekin eta haren mende dauden
kideekin komunikatzea, komunikatzeko bide eraginkorrak erabiliz, informazio edo ezagutza egokiak
emanez eta lan-esparruan parte hartzen duten pertsonen autonomia eta gaitasuna errespetatuz.
c) PRESTAKUNTZA.

IKASKUNTZA-EREMUAK

Ordu-esleipena

1. Arlo Teknikoa

200 ordu

2. Enpresa-antolamendua

190 ordu

3. Lidergoa eta langileak

160 ordu

GUZTIRA

550 ordu

PROGRAMAREN IKASKUNTZAREN EMAITZAK.
ERANTZUKIZUNA
zeharkakoak)

ETA

AUTONOMIA

JARDUERA

PROFESIONALEAN

(programaren

Pertsona honek bere gain hartzen du industria-sektorearen barruan automatizazio altuko
ekoizpen-sistemetan erabiltzen diren bitartekoen kudeaketaren gaineko erantzukizuna, enpresaren berezko estandar metodologikoen arabera. Horren barruan, lortzen diren emaitzak ebaluatzen
ditu, gauzatzen dituen zereginetan agertzen diren arazoak eta gorabeherak konpontzen ditu,
batzuetan aurre hartu ahal baitzaie, irtenbideak sortzen ditu, eta hobetzeko informazioa eta proposamenak ematen ditu.
Muntatze-prozesuak kudeatzeko eta kontrolatzeko gai izan behar du, bai eta horiek optimizatzeko, muntatze-lanpostuetako pertsonak antolatzeko, eta bere gainbegiratupean dauden
pertsonen lanaren helburuak, teknikak eta emaitzak ikuskatzeko ere.
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1. lanbide-eremuarekin lotuta: ARLO TEKNIKOA.
ESKURATU BEHARREKO GAITASUNAK ETA TREBETASUNAK.
1.– Automobil-sektoreko ekoizpen-fabrika bateko ekoizpen-makinak eta -ekipoak, energia-hornidurako instalazioak eta garraio- eta biltegiratze-sistemak aztertzea.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Elementuak, mekanismoak, piezak eta materialak identifikatu ditu.
b) Erregulazio eta kontroleko gailuak deskribatu ditu.
c) Enpresa hornitzaileen dokumentazio teknikoa identifikatu du.
d) Harreman funtzionalak deskribatu ditu.
e) Zati edo puntu kritikoak identifikatu ditu.
2.– Automobil-sektoreko planta bateko makinen, instalazioen eta ekipoen mantentze-prozesuaren faseak zehaztea, ekoizpena gauzatzeko prozesuaren jarraipena eta kontrola egiteko
prozedurak ezarriz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Mantentze-lan prediktibo eta prebentiboko ekintzak identifikatu ditu.
b) Egin beharreko mantentze-planean fabrikatzailearen jarraibideak kontuan izan ditu.
c) Faseetako bakoitzaren sekuentzia ezarri du.
d) Plangintza dokumentu bidez zehaztu du, jarduerak eta baliabideak finkatuta.
e) Ezarritako gauzatze-epeak eta kostuak lortzeko bide kritikoak ezarri ditu, eta plangintza orokorrak finkatutako eskakizunak bete ditu.
3.– Automobil-sektoreko ekoizpen-fabriketan instalazioak eta ekipoak muntatzeko planak lantzea, eta, horretarako, programazio-teknikak aplikatzea eta gauzatze-prozesuaren jarraipena eta
kontrola egiteko prozedurak ezartzea.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Muntaketaren baldintza teknikoak, lan-kargak, mantentze-plana eta hornikuntzaren ezaugarriak hartu ditu kontuan.
b) Ezarritako gauzatze-epeak eta kostuak lortzeko bide kritikoak ezarri ditu, eta plangintza orokorrak finkatutako eskakizunak bete ditu.
c) Kontrol-zehaztapenak finkatu ditu, bai eta gauzatzeko garaian izan daitezkeen interferentziak
eta atzerapenak aurrez ikusteko eta jarraipena egiteko prozedurak ere.
d) Fabrikazio-makinak eta -sistemak doitu ditu, abian jarri eta erabili ahal izateko.
4.– Fabrikazio-aginduen ezarpena planifikatzea, bai prototipoen prozesuetan, bai ekoizpen
seriatuan.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Fabrikazioaren xehetasun teknikoak eta korrelazioak ezagutu ditu, bai eta neurri egokiak
hartzeko optimizazio- eta gaikuntza-aukerak ere.

2019/3305 (101/93)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

127. zk.

2019ko uztailaren 5a, ostirala

b) Makina edo instalazio berriak erabiltzean edo ekoizpenerako material berriak eta produktu
lagungarriak mekanizatzean edo prozesatzean ekoizpenean izan diren ondorioak prozesatu eta
kontuan izan ditu.
c) Prozedurak, ekoizpen-bideak eta produktu lagungarriak zehaztu ditu, baita behar ziren datu
teknikoak ere.
5.– Fabrikazio-prozesua merkaturatzea, kontrolatzea, ikuskatzea eta optimizatzea.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Fabrikazio- eta dokumentazio-aginduak esleitu ditu.
b) Ekoizpen-prozesuan gerta daitezkeen gorabeherak aztertu, eta fabrikazio-alternatibak
esleitu ditu.
c) Epeak kontrolatzeko metodoak ezarri ditu.
d) Ezarritako kalitate-, kantitate- eta denbora-estandarrak betetzen direla ziurtatu du.
6.– Matematikaren, fisikaren edo kimikaren portaera erregularra aplikatzea, prozesuak hobetzeko eta praktikan sortzen diren zereginen irtenbideak bilatzeko.
Ebaluazio-irizpideak.
a) Sektorean erabiltzen diren fabrikazio-metodoen oinarriak diren funts teknologikoak identifikatu ditu.
b) Automatizazioaren eta IKT teknologien aurrerapenetatik eratorritako fabrikazio-sistemen
eboluzioa aztertu du.
c) Fabrikazio-prozesuetan esku hartzen duten magnitudeak eta haien unitateak identifikatu ditu.
d) Instalazioek kanpoko aldakuntzen aurrean duten portaera aztertu du.
EZAGUTZAK (200 ordu)
Operazio-teknika:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Energia: sorkuntza, eraldaketa eta erabilera.
Makinen kontserbazio funtzionala eta industrian duten erabilera.
Garraiobideen eta garraiatzeko gailuen kontserbazio funtzionala.
Mantentzea, ekonomiaren ikuspegitik jorratuta.
Mantentze-lanak planifikatzea.
Makinen eta instalazioen alde ahulak eta/edo susmagarriak.
Instalazio eta ekipoen beharrezko baldintzak.
Kontrolatzeko eta erregulatzeko gailuak.
Biltegiratzea.

Fabrikazio-teknikak:
– Fabrikazio-teknikak eta horien oinarri teknologikoak.
– Fabrikazio-prozesua.
– Anomalien zuzenketa.
– Materialak.
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– Zenbakizko kontroleko (ZK) teknikak eta fabrikazioan eragiten dituzten efektuak.
– Fabrikazio-prozesuko sistema informatikoak.
– Automatizazioa eta fabrikazio-sistema malguak.
– Automatizazioaren osagaiak fabrikazio-prozesuan.
– Makinen eta fabrikazio-sistemen kokapena.
– Sistema informatizatuen integrazioa.
Muntatze-teknikak:
– Berezko piezak eta bestelakoak kokatzea. Operatiboaren araberako jarraibideen eta premien
epeak.
– Egituren, faseen eta sistemen zehaztapena, muntatze-aginduen arabera.
– Muntatze-sistema automatizatuen plangintza eta balorazioa.
– Funtzioen esleipena.
– Magnitudeak eta eragina kontuan hartzea.
– Hutsegite moduak eta haien eraginak analizatzeko metodoak (FMEA edo HMEA).
– Makinak eta instalazioak abian jartzea.
Natur zientzien eta zientzia teknikoen erregulartasunak kontuan hartzea.
– Oxidazio- eta murrizketa-prozesuak. Ura, azidoak, oinarriak eta gatzak, eta horien industria-erabilera. Indar termikoaren efektua. Osagai mekanikoen mugimenduaren garapena. Lan-prozesuen
optimizazioa eragintza- eta kontrol-teknikak erabiliz.
– Fabrikan energia-modu desberdinak aplikatzea. Efektuak gizakietan eta ingurumenean:
– Energia-motak eta banaketa. Energia-bihurketa.
– Fisio nuklearra.
– Energia sortzeko instalazio alternatiboak.
– Barne-errekuntzako makinak.
– Magnitude operatiboak kalkulatzea: magnitude tekniko operatiboak eta fabrikaziokoak eskatzea eta horien gaineko kalkulua egitea. Mugimendu zirkular eta lerrozuzenen garapena.
– Estatistika-metodoak: zer aplikazio duen ikuskapenerako, segurtatze-sistemarako eta
prozesuen kontrolerako. Ausazko proben metodoa eta neurketa-balioen irudikapena. Gaitasun-adierazleen eta horiek prozesuan, neurgailuan eta makinan duten esanahiaren zehaztapena.
2. lanbide-eremuarekin lotuta: ENPRESA-ANTOLAMENDUA.
ESKURATU BEHARREKO GAITASUNAK ETA TREBETASUNAK.
1.– Enpresa-formak aztertzea eta korrelazio sozioekonomikoen eraginez eguneroko operatiboan sor daitezkeen ondorioak zehaztea.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Enpresa-formak identifikatu ditu.
b) Korrelazio makroekonomikoak interpretatu ditu.
c) Eguneroko jardunean sor daitezkeen ondorioak identifikatu ditu.
d) Enpresaren funtzionamenduaren gidaliburuko langintzak eta haien funtzioak deskribatu ditu.
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2.– Erabakiek enpresaren kostuetan nola eragiten duten zehaztea, kalkulu-teknikak, denbora-kudeaketa eta antolaketa-neurriak aplikatuz bere konpetentzia-esparruan.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kostu motak identifikatu ditu.
b) Kostuak esleitzeko moduak interpretatu ditu.
c) Kostuak zehazteko metodoak erabili ditu.
d) Ohiko kostuak balantze ekonomiko batean ezarri ditu.
3.– Bere jardun-eremuaren esparruko ordenamendu juridikoaren oinarriak identifikatzea, egokiro interpretatzeko barne-akordioak, hitzarmen bidezko akordioak eta laneko segurtasuna eta
osasunaren eta ingurumenaren babesa betetzeko aplikatu behar diren arautegiak eta xedapenak.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ordenamendu juridikoa aplikatzeko alderdi orokorrak interpretatu ditu.
b) Indarreko lan-hitzarmenean jasotako alderdi zehatzak interpretatu ditu.
c) Jarduketa-planak eratu ditu, laneko segurtasunaren eta osasunaren eta ingurumenaren
babesaren arloetako arautegiak betetzeko.
d) Erakundeak identifikatu, eta haiek lan-arloan dituzten eskumenak zehaztu ditu.
4.– Bere jardun-eremuan dagozkion arautegiak eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioaren arloko xedapenak aplikatzea.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Arriskuak identifikatu ditu, horiek prebenitzeko ekintzak lantzeko.
b) Beraren eta bere kolaboratzaileen jardunerako ezarritako arautegiak interpretatu ditu, laneko
arriskuen prebentzioaren arloan.
c) Osasunerako eta ingurumenerako efektu posibleak horien eragileak erlazionatu ditu, eta kasu
bakoitzerako prebentzio- edo babes-neurri egokiak zehaztu ditu.
5.– Plangintza-, kontrol- eta komunikazio-sistemak ezagutzea, eta prozesu bakoitzerako ezarritako kontrol-helburuak betetzeko eskatzen diren baldintzen arabera aplikatzea.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Industria-antolaeren egiturak har ditzakeen formak identifikatu ditu.
b) Industria-antolaketako eta ekoizpena kontrolatzeko eta optimizatzeko sistemak identifikatu
ditu.
c) Ekoizpena kontrolatzeko formak aplikatu ditu, kontrola ekoizpenetik banatuta.
d) Ekoizpen-planak egin ditu.
e) Logistika erabili du ekoizpena optimizatzeko modu gisa.
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6.– Informazio-, komunikazio- eta plangintza-metodoak aplikatzea proiektuen eta prozesuen
garapenari laguntzeko, kolaboratzaileentzat modu gardenago eta errazagoan, dokumentazio teknikoa sortuz eta egoera bakoitzerako egokiak diren komunikazio-metodoak erabiliz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Zenbait informazio- eta komunikazio-modu deskribatu ditu.
b) Mezu zehatzak argi eta garbi komunikatzeko dokumentuak sortu ditu.
c) Zenbait komunikazio egin ditu, eskuragarri dagoen teknologiak eskainitako tresnak erabiliz.
d) Talde nahiko handiei komunikazio eraginkorrak eskaintzeko metodoak eta teknikak erabili ditu.
EZAGUTZAK (190 ordu)
Enpresa-antolamendua:
– Enpresaren jarduketa-printzipio ekonomikoak, harreman makroekonomikoak eta efektu
sozialak.
– Enpresaren egitura- eta operazio-antolamenduaren printzipioak.
– Industria-antolaketa eta lan-zatiketa.
– Industria-erakundeen egituraketa.
– Unitate funtzionalen antolaketa.
– Estandarren definizioa eta egituren optimizazioa.
– Enpresaren etengabeko hobekuntzaren jardueraren eta ordainketaren ebaluazio-metodoak
aplikatzea.
Enpresaren kostuen kudeaketa:
– Kostu-motak.
– Enpresako trebakuntza-prozesua eta kostu-esleipena.
– Kostuen analisia faktoreka.
– Kostuak zehazteko metodoak.
– Aurretik zehaztutako kostuen sistemak.
– Kostu aldakorren sistema edo direct-costing-a.
Arautegia eta ordenamendu juridikoa:
– Konstituzioan jasotako lan-zuzenbidea.
– Enpresaren hitzarmen kolektiboa: langilearen eskubideak eta betebeharrak. Lan-kontratua:
baliozkotasuna, iraupena, soldatak, lanaldia, mugikortasuna, etendura, kaleratzea, hutsegiteak
eta zigorrak. Langileen ordezkaritza.
– Gizarte-arloko epaitegiak.
– Gizarte Segurantza: babes-ekintza.
Arriskuen prebentzioa eta ingurumena:
– Laneko arriskuen prebentzioari buruzko legedia.
– Enpresa-eremuko segurtasuna, osasuna eta ingurumena:
• Justifikazioa.
• Segurtasun-teknikak.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Laneko babeserako neurriak.
Larrialdi-planak.
Laneko higienea eta ingurumenari dagozkion alderdiak.
Ergonomia eta arrisku psikosozialak.
Medikuntza lanean.
Prebentzioaren plangintza eta kudeaketa enpresan.
Ingurumen-neurriak enpresan.
Prebentzio- eta ingurumen-kultura enpresan.

Plangintza-, kontrol- eta komunikazio-sistemak:
–
–
–
–

Ekoizpenaren plangintza.
Ekoizpenaren optimizazioa.
Plangintza produkzio osoan.
Logistika.

Informazio-, komunikazio- eta plangintza-metodoak:
– Plangintza-metodoak.
– Proiektuen kudeaketa.
– Aurkezpenak.
– Datu-tratamendurako prozesuak.
– Prozesuak dokumentatzea.
– Dokumentazio teknikoa.
3. eremuarekin lotuta: LIDERGOA ETA LANGILEAK.
ESKURATU BEHARREKO GAITASUNAK ETA TREBETASUNAK.
1.– Langile-premiak zehaztea, eta haren esleipena modu arduratsuan egitea, enpresaren helburuak indartzera bideratuta eta laneko giroaren aldeko jarrera positiboak izateko lan eginez.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Langile-premiak zehazteko kalkuluak egin ditu, aurreikusten diren ekoizpen-irteeren arabera.
b) Enpresaren kulturaren barruan indartu beharreko balioak identifikatu ditu.
c) Pertsonen komunikazio-, lidergo- eta motibazio-teknikak aplikatu ditu.
d) Gatazkak konpontzeko teknikak garatu ditu.
2.– Garapen pertsonaleko planak osatzea norbanakoen potentzialetik abiatuz, eta izan duen
garapena gidatzea eta eboluzioa baieztatzea lortutako emaitzetatik abiatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Garapen pertsonal eta profesionaleko plan dokumentatuak egin ditu ekintza bakoitzarekin
lotutako zereginekin.
b) Lanpostuen arabera eskuratu beharreko konpetentziak identifikatu ditu, hortik abiatuta prestakuntza-planak ezartzeko.
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c) Adierazleen jarraipen-mapak egin ditu, langileen garapena neurtzen laguntzeko.
d) Pertsonen garapenaren arloko konpetentzia frogatu du elkarrizketa pertsonalen bidez.
3.– Gizarte- eta enpresa-giroa aztertzea, baita pertsonengan eta enpresan dituen efektuak ere,
kolaboratzaileen gogo ona sustatzeko neurriak hartzeko, barne-arazoak eta gizarte-gatazkak konpontzea bultzatuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Kulturaren, zuzendaritza-politiken eta enpresaren estrategien ezaugarriak identifikatu ditu.
b) Egoera historikoak eta enpresa-egituretan duten eragina aztertu ditu.
c) Teknologiaren eboluzioa eta gaur egungo enpresan duen eragina aztertu du (egitura, antolamendua eta kultura).
4.– Enpresan enpresaren kalitatearen kudeaketari buruz ezarritakoa betetzeko metodoak erabiltzea eta sustatzea, eta hobekuntza etengabean parte hartzea.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Prozesu osoak diseinatu ditu ekoizpen-zeregin sinpleen gainetik.
b) Kalitate-tresnak aplikatu ditu prozesuak kontrolatu eta hobetzeko.
c) Hobetzeko teknikak identifikatu ditu, ekoizpen-egituretan aplikazio errealekin.
d) Kalitatezko kudeaketa-plan bat osatu du, ekoizpenean eta enpresaren antolamenduan duen
eragina aztertuz.
e) Produktua ziurtatzen duen kalitatezko sistema bat ez izateak ekar ditzakeen ondorioak identifikatu ditu.
EZAGUTZAK (160 ordu)
Pertsonen lidergoa:
– «Lidergo» kontzeptua.
– Komunikazioa.
– Lidergoa eta motibazioa.
– Trebetasunak eta lidergoaren garapena.
Langileen garapena:
–
–
–
–
–
–

Pertsonen plangintza estrategikoa.
Pertsonak konpetentzietan oinarrituta kudeatzea.
Lanpostuak deskribatzea.
Langileak hautatzea eta pertsona eta lanpostua elkarrekin egokitzea.
Langileen prestakuntza eta garapena kudeatzea.
Errendimendua ebaluatzea.
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Enpresarekiko lankidetza:
– Antolamendua, sistema global gisa.
– Estrategia eta kultura. Pertsonak eta sistema.
– Pertsonen zuzendaritza- eta garapen-politikak.
– Pertsonen garapenaren kalitate osorantz.
Kalitatea kudeatzea:
–
–
–
–
–
–
–
–

Oinarrizko kontzeptuak.
Kalitatea kudeatzeko zereginak.
Produktuetako kalitatea.
Prozesuetako kalitatea.
Sistemetako kalitatea.
Kalitatea kudeatzeko tresnak eta teknikak.
Kalitate-auditoretzak.
Kalitatearen eta kalitaterik ezaren kostuak.

d) PROGRAMAREKIN LOTUTAKO TITULUAK.
Honako lanbide-arlo hauetako goi-mailako teknikarien titulu hauek daude programarekin lotuta:
–
–
–
–
–

Elektrizitatea eta elektronika.
Fabrikazio mekanikoa.
Instalatze- eta mantentze-lanak.
Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak.
Kimika.

e) SEKTORE EKONOMIKOA ETA ESKATZAILEAK.
Programa industria-sektorekoa da, automobilgintza eta aeronautika azpisektoreetakoa, hain
zuzen. Mihiztadura- eta/edo muntatze-enpresa handientzat eta haien kolaboratzaileentzat neurrira
eginiko programa bat da.
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f) IRAKASLEEN ETA INSTRUKTOREEN BETEKIZUNAK
1. atala.– Irakasleen espezialitateak eta irakasteko eskumena lanbide-espezializazioko programaren ikaskuntza-eremuetan.
Prestakuntza-zentroko irakasleek jarraian adierazten diren espezialitateetako baten baterako
araututako baldintzak bete beharko dituzte:

IKASKUNTZA-EREMUAK
Arlo Teknikoa

Enpresa-antolamendua

Lidergoa eta langileak

Irakasleen espezialitateak
Bigarren Hezkuntzako irakaslea
– Fabrikazio mekanikoaren antolamendua eta proiektuak
– Elektrizitate elektronikoko antolamendua eta proiektuak
– Ibilgailuen mantentze-lanen prozesuak eta antolamendua
Bigarren Hezkuntzako irakaslea
– Fabrikazio mekanikoaren antolamendua eta proiektuak
– Elektrizitate elektronikoko antolamendua eta proiektuak
– Ibilgailuen mantentze-lanen prozesuak eta antolamendua
Bigarren Hezkuntzako irakaslea
– Fabrikazio mekanikoaren antolamendua eta proiektuak
– Elektrizitate elektronikoko antolamendua eta proiektuak
– Ibilgailuen mantentze-lanen prozesuak eta antolamendua

2. atala.– Programa osatzen duten ikaskuntza-eremuak emateko beharrezko diren titulazioak,
hezkuntzakoaz bestelako administrazioetako titulartasun pribatuko nahiz publikoko ikastetxeentzat.
Prestakuntza-zentroko irakasleek programako prestakuntza-zikloetako lanbide-moduluak emateko araututako baldintzak bete beharko dituzte, titulazioari, prestakuntzari eta lan-esperientziari
dagokienez, aurreko atalean ikaskuntza-eremu bakoitzerako adierazi diren irakasleen espezialitateetakoren batean irakasteko.
3. atala.– Enpresak jarritako instruktoreen esperientzia- eta prestakuntza-baldintzak.
Prestakuntzan parte hartzen duten enpresek jarritako instruktoreek gutxienez 3 urteko lan-esperientzia, esperientzia profesionala edo irakaskuntza-esperientzia izango dute programaren
profilarekin loturiko ekintzetan, edo, bestela, gutxienez 5 urteko prestakuntza egiaztatuko dute
programaren ikaskuntzaren emaitzekin lotuta.
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