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Matrikulatzen den LOE titulua
ITSAS ETA ARRANTZA
JARDUERETAKO OINARRIZKO
PROFESIONALA

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak
(356/2014 Errege Dekretuaren arabera)

3009

Zientzia aplikatuak I

Ikus XI. Eranskina

3019

Zientzia aplikatuak II

Ikus XI. Eranskina

3011

Komunikazioa eta gizartea I

Ikus X. Eranskina

3012

Komunikazioa eta gizartea II

Ikus X. Eranskina

3138

Arrantza-ontzien bizkarreko
jarduerak

UC0010_1: Arrantza-ontzi bateko bizkarreko eragiketetan laguntzea
UC0011_1: Nabigaziorako eta ontzia gobernatzeko guardiak egin.

3139

Tretzako, arrasteko eta
ingurasareko arrantza

UC0012_1: Tretza-, arraste- eta inguraketa-arrantzako erauzketa-jarduerak
egin.

3140

Arrantza-ontziko ekipo
osagarriak mantentzea

UC0732_1: Ontziaren makina lagungarriak eta elementu eta ekipoak
mantentzeko oinarrizko eragiketak egin ur gainean eta lehorrean.

3141

Sare-bidezko arrantza eta
itsaski-bilketa

UC0734_1: Ur gaineko arrantza eta itsaski-bilketako erauzketa-jarduerak
egin, tresna xehe, otarre eta itsaski-bilketarako ekipoen bidez.

3142

Arrantza-ontziko motorrak
mantentzea

UC0731_1: Ontziaren motor nagusia eta bere sistemak mantentzeko
eragiketa lagungarriak eta makina-gelako guardiak egin.

3143

Arrantza-ontziko
segurtasuna eta lehen
laguntzak

UC0733_1: Itsasoko larrialdietan jardun eta laneko segurtasuneko arauak
aplikatu.

E680

Arrantza-aparailuak
mantentzea

E681

Oskoldunak ateratzea eta
saltzeko prestatzea

3144

Lantokiko prestakuntza

E800

Laneko prestakuntza eta
orientabidea.
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Matrikulatzen den LOE titulua
KIROL-ONTZIAK ETA
LAKETONTZIAK MANTENTZEKO
LANETAKO OINARRIZKO
PROFESIONALA

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak
(774/2015 Errege Dekretuaren arabera)

3009

Zientzia aplikatuak I

Ikus XI. Eranskina

3019

Zientzia aplikatuak II

Ikus XI. Eranskina

3011

Komunikazioa eta gizartea I

Ikus X. Eranskina

3012

Komunikazioa eta gizartea II

Ikus X. Eranskina

3028

Kirol-ontzien oinarrizko
egitura-konponketa

UC1456_1: Kirol-ontzien eta laketontzien zurezko osagaiak konpontzeko
eragiketa lagungarriak egin.
UC1457_1: Kirol-ontzien eta laketontzien zuntzez sendotutako plastikozko
osagaiak konpontzeko eragiketa lagungarriak egin.

3040

Ontzien gainazalak babestu
eta edertzea

UC1455_1: Kirol-ontzien eta laketontzien gainazalak babesteko eta edertzeko
eragiketa lagungarriak egin.

3043

Mekanizazioa eta soldadura

UC0620_1: Oinarrizko mekanizazio-lanak egitea.

3048

Propultsio-plantaren eta
lotutako ekipoen oinarrizko
mantentze-lanak

UC1458_1: Kirol-ontzien eta laketontzien propultsio-planta, makinak eta ekipo
osagarriak mantentzeko eragiteka lagungarriak egin.

3066

Sistema elektriko eta
informatikoen oinarrizko
mantentze-lanak

UC1459_1: Kirol-ontzien eta laketontzien sistema elektriko eta elektronikoak
mantentzeko eragiteka lagungarriak egin.

3068

Kirol-ontzietako aparailuen
oinarrizko mantentze-lanak

UC1460_1: Kirol-ontzien eta laketontzien tresneriak mantentzeko eragiteka
lagungarriak egin.

3071

Lantokiko prestakuntza.

E714

Zuntzez indartutako
plastikozko piezak eta
egiturak eraikitzeko,
egokitzeko eta muntatzeko
eragiketak

E715

Zuntzez indartutako
plastikozko elementuak
konpontzeko eragiketak

E800

Laneko prestakuntza eta
orientabidea.
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Matrikulatzen den LOE titulua
AKUIKULTURA HAZTEGIETAKO
TEKNIKARIA

0703

0704

0705

Hazkuntza osagarrien
teknikak

Arrainak gizentzeko
teknikak

Moluskuak gizentzeko
teknikak

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak

(254/2011 Errege Dekretuaren eta 1085/2020 Errege Dekretuaren arabera)

LOGSE

UC0017_2: Fitoplanktona haztea.
UC0018_2: Zooplanktona haztea.
LOGSE

Hazkuntzako instalazioak
eta tresneria

Modulua gaindituta: Arrain-hazkuntzako teknikak.
EM titulua: Akuikultura lanetako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC0019_2: Akuikultura-espezieak kaioletan gizentzea.
UC0020_2: Akuikultura-espezieak lehorreko instalazioetan gizentzea.

LOGSE

Modulua gaindituta: Molusku-hazkuntzako teknikak.
EM titulua: Akuikultura lanetako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC0283_2: Molusku bibalbioak sistema esekietan gizentzea.
UC0284_2: Molusku bibalbioak parkean haztea.

LOGSE

0706

Modulua gaindituta: Hazkuntza osagarrien teknikak.
EM titulua: Akuikultura lanetako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)

Modulua gaindituta: Hazkuntzako instalazioak eta tresnak.
EM titulua: Akuikultura lanetako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)

LOE

Osatutako titulua GM: Ontzi eta itsasontzien zainketa antolatzeko goi mailako
teknikaria.
(Itsasoa eta arrantza)

LOE

Osatutako titulua EM: Ontzi eta itsasontzien makineria zaintzeko eta
kontrolatzeko teknikaria.
(Itsasoa eta arrantza)
UC1622_2: Akuikultura-enpresa batean instalazioak, makineria eta tresneria
mantentzeko eragiketak egitea.

LOGSE

0707

Arrainen haztegiko
teknikak

UC0285_2: Akuikultura-espezieak ugaltzea eta inkubatzea.
UC0286_2: Larbak haztea.
UC0287_2: Larba ondokoak, haziak eta arrainkumeak haztea.
LOGSE

0708

0709

Moluskuen haztegiko
teknikak

Krustazeoen hazkuntzateknikak

Modulua gaindituta: Arrain-hazkuntzako teknikak.
EM titulua: Akuikultura lanetako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)

Modulua gaindituta: Molusku-hazkuntzako teknikak.
EM titulua: Akuikultura lanetako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC0285_2: Akuikultura-espezieak ugaltzea eta inkubatzea.
UC0286_2: Larbak haztea.
UC0287_2: Larba ondokoak, haziak eta arrainkumeak haztea.

LOGSE

Modulua gaindituta: Oskoldun-hazkuntzako teknikak.
EM titulua: Akuikultura lanetako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC0020_2: Akuikultura-espezieak lehorreko instalazioetan gizentzea.

E100

Ingeles teknikoa

Ikus VII. Eranskina
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0710

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ikus II. Eranskina

0711

Enpresa eta ekimen
sortzailea

Ikus III. Eranskina

0712

Lantokiko prestakuntza

Ikus IX. Eranskina
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Matrikulatzen den LOE titulua:
ONTZI ETA ITSASONTZIEN
MAKINERIA ZAINTZEKO ETA
KONTROLATZEKO TEKNIKARIA

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak

(1072/2012 Errege Dekretuaren eta 1085/2020 Errege Dekretuaren arabera)

LOGSE

1032

Itsas segurtasuna

Modulua gaindituta: Itsasoko segurtasuna, biziraupena eta lehen laguntzak.
EM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen operazio, kontrol eta
mantentzeko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
EM titulua: Itsas arrantza eta garraioko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
GM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen ikuskapen eta kontroleko goi
mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC1954_2: Ontzi barruko segurtasunarekin, biziraupenarekin eta osasunlaguntzarekin loturiko jarduerak garatzea.

LOGSE

1033

Osasun-arreta ontzian

Modulua gaindituta: Itsasoko segurtasuna, biziraupena eta lehen laguntzak.
EM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen operazio, kontrol eta
mantentzeko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
EM titulua: Itsas arrantza eta garraioko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
GM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen ikuskapen eta kontroleko goi
mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC1954_2: Ontzi barruko segurtasunarekin, biziraupenarekin eta osasunlaguntzarekin loturiko jarduerak garatzea.

LOGSE

1172

Propultsio-plantaren eta
makineria osagarriaren
zainketa

UC1949_2: Itsasontziko propultsio-plantaren eta makina osagarrien
funtzionamendu-parametroak egiaztatzea eta horiei eustea.
UC0132_2: Motor termikoa mantentzea.
UC0133_2: Motor termikoaren sistema osagarriak mantentzea.
UC1835_2: Kirol-ontzi eta laketontzien propultsio- eta gobernu-sistemak eta
tresneria osagarria muntatzea eta zaintzea.
UC1836_2: Kirol-ontzi eta laketontzien fluidoak hornitzeko sistemak eta urzerbitzuak muntatzea eta zaintzea.
LOGSE

1173

Mekanizazio- eta soldatzeprozedurak ontzi eta
itsasontzietan

Modulua gaindituta: Propultsio- eta zerbitzu-tresnak erabiltzea eta
mantentzea.
EM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen operazio, kontrol eta
mantentzeko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)

Modulua gaindituta: Industria-mantentzeko eragiketa osagarriak.
EM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen operazio, kontrol eta
mantentzeko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC1950_2: Ontzia lehorrean egotearen berezko elementuen eta tresneriaren
zainketa-eragiketak egitea.
UC1892_2: Arrantza-parkeko tresneria mekanikoa zaintzea eta konpontzea,
segurtasuneko eta larrialdiko arauen arabera jokatuta.
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1174

Automatismoen
erregulazioa eta zainketa
ontzi eta itsasontzietan

LOGSE

Modulua gaindituta: Automatizazioa, erregulazioa eta kontrola.
EM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen operazio, kontrol eta
mantentzeko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
EM titulua: Itsas arrantza eta garraioko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC1951_2: Kontrol-sistema automatikoak maneiatzea eta horien zainketak
egitea ontzian.

1175

Instalazioen eta makina
elektrikoen zainketa ontzi
eta itsasontzietan

LOGSE

Osatutako titulua EM: Tresneria eta instalazio elektroteknikoetako teknikaria.
(Elektrizitatea eta elektronika)

LOGSE

Osatutako titulua EM: Makineria eta linea eroanbideen instalazio eta
mantentze elektromekanikoko teknikaria.
(Produkzio zerbitzua eta mantentzea))

LOGSE

Osatutako titulua EM: Trenbide mantentzeko teknikaria.
(Produkzio zerbitzua eta mantentzea)

LOGSE

Modulua gaindituta: Instalazio eta makina elektrikoak.
EM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen operazio, kontrol eta
mantentzeko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)

LOE

Modulua gaindituta: MP0232 Industria-automatismoak.
Modulua gaindituta: MP0240 Makina elektrikoak.
UC1952_2: Ontziaren instalazio elektrikoak maneiatzea eta horien zainketak
egitea.
UC1831_2: Kirol-ontzi eta laketontzietako motor elektrikoak eta energia
elektrikoa sortzeko eta metatzeko sistemak zaintzea eta instalatzea.
UC1832_2: Kirol-ontzien eta laketontzien korronte elektrikoa banatzeko
sistema eta zirkuituen zaintzea eta instalatzea.

LOGSE

1176

Hozte- eta girotzemakineria instalatzea eta
zaintzea ontzi eta
itsasontzietan

1177

Makinen guardiaprozedurak

0156

Ingelesa

Modulua gaindituta: Hozteko sistemak eta produkzio-sistemak erabiltzea eta
mantentzea.
EM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen operazio, kontrol eta
mantentzeko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC1953_2: Ontziaren hotz- eta girotze-instalazioak eta -tresneria maneiatzea
eta horien zainketak egitea.
UC1891_2: Arrantza-parkeko hotz-instalazioa osatzen duen tresneriaren
zainketa-lanak egitea.
UC1837_2: Kirol-ontzi eta laketontzien hotzeko eta girotzeko sistemak zaintzea
eta instalatzea.

LOGSE

Modulua gaindituta: Propultsio- eta zerbitzu-tresnak erabiltzea eta mantentzea.
EM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen operazio, kontrol eta
mantentzeko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC0808_2: Ingelesez erabiltzaile independentearen mailan komunikatzea,
ontziaren zainketen, segurtasunaren, biziraupenaren eta ontzi barruko osasunlaguntzaren eremuan.

Ikus IV. Eranskina

1178

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ikus II. Eranskina
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1179

Enpresa eta ekimen
sortzailea

Ikus III. Eranskina

1180

Lantokiko prestakuntza

Ikus IX. Eranskina

-289-

Matrikulatzen den LOE titulua:
ITSASERTZEKO NABIGAZIOKO
ETA ARRANTZAKO TEKNIKARIA

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak

(1144/2012 Errege Dekretuaren eta 1085/2020 Errege Dekretuaren arabera)

LOGSE

1027

1028

Nabigazio- eta
komunikazio-teknikak

UC1946_2: Itsasontziaren nabigazioa eta norabidea kontrolatzea.
UC0539_2: Itsasontziz nabigatzea.
UC0737_2: Itsasontziz nabigatzeko eragiketak egitea.
UC1946_2: Itsasontziaren nabigazioa eta norabidea kontrolatzea.
UC0539_2: Itsasontziz nabigatzea.
UC0737_2: Itsasontziz nabigatzeko eragiketak egitea.

Guardiako prozedurak

LOGSE

1029

Itsasertzeko arrantza

1030

Itsasontzia egiaztatzea eta
administratzea

Modulua gaindituta: Itsasontziaren nabigazioa eta komunikazioak.
EM titulua: Itsas arrantza eta garraioko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)

Modulua gaindituta: Arrantza: erauzpena eta kontserbazioa.
EM titulua: Itsas arrantza eta garraioko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC1947_2: Erauzketa-eragiketak eta harrapaketak landu eta kontserbatzekoak
antolatzea eta egitea.
UC0542_2: Erauzketa-eragiketak eta arrainak kontserbatzekoak antolatzea eta
egitea.
UC0738_2: Erauzketa-eragiketak eta arrainak kontserbatzekoak egitea.
UC0015_2: Arrantzako eta akuikulturako produktuak manipulatzea eta
prozesatzea.

LOGSE

Modulua gaindituta: Itsasontziko administrazioa.
EM titulua: Itsas arrantza eta garraioko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC1944_2: Itsasontziko administrazio-jarduerak antolatzea, egiaztatzeko.

LOGSE

1032

Itsasoko segurtasuna

Modulua gaindituta: Itsasoko segurtasuna, biziraupena eta lehen laguntzak.
EM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen operazio, kontrol eta
mantentzeko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
EM titulua: Itsas arrantza eta garraioko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
GM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen ikuskapen eta kontroleko goi
mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC1948_2: Itsasontzi barruko segurtasuna, biziraupena eta osasun-laguntza
antolatzea.
UC0540_2: Itsasontzi barruko segurtasuna, suteen kontrako borroka eta
larrialdiak antolatzea eta kontrolatzea.
UC0739_2: Itsasoko larrialdi-kasuetako eragiketak egitea.
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LOGSE

1033

Itsasontzi barruko osasunarreta

Modulua gaindituta: Itsasoko segurtasuna, biziraupena eta lehen laguntzak.
EM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen operazio, kontrol eta
mantentzeko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
EM titulua: Itsas arrantza eta garraioko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
GM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen ikuskapen eta kontroleko goi
mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC1948_2: Itsasontzi barruko segurtasuna, biziraupena eta osasun-laguntza
antolatzea.
UC0540_2: Itsasontzi barruko segurtasuna, suteen kontrako borroka eta
larrialdiak antolatzea eta kontrolatzea.
UC0739_2: Itsasoko larrialdi-kasuetako eragiketak egitea.

1034

LOE

Osatutako titulua GM: Ontzi eta itsasontzien zainketa antolatzeko goi mailako
teknikaria.
(Itsasoa eta arrantza)

LOE

Osatutako titulua EM: Ontzi eta itsasontzien makineria zaintzeko eta
kontrolatzeko teknikaria.
(Itsasoa eta arrantza)

Instalazioak eta zerbitzuak

LOGSE

1035

Modulua gaindituta: Itsasontziaren egonkortasuna eta maniobra.
EM titulua: Itsas arrantza eta garraioko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC1945_2: Itsasontzia kargatzeko, zamatzeko eta maniobratzeko eragiketak
antolatzea eta egitea.
UC0538_2: Itsasontzia maniobratzeko eta kargatzeko eragiketak antolatzea eta
egitea.
UC0736_2: Itsasontzia maniobratzeko eta kargatzeko eragiketak egitea.

Maniobra-teknikak

LOGSE

Modulua gaindituta: Itsasontziaren egonkortasuna eta maniobra.
EM titulua: Itsas arrantza eta garraioko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)

1036

Itsasontziaren
egonkortasuna, zamaorekatzea eta zamatzea

0156

Ingelesa

Ikus IV. Eranskina

1037

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ikus II. Eranskina

1038

Enpresa eta ekimen
sortzailea

Ikus III. Eranskina

1039

Lantokiko prestakuntza

Ikus IX. Eranskina

UC1945_2: Itsasontzia kargatzeko, zamatzeko eta maniobratzeko eragiketak
antolatzea eta egitea.
UC0538_2: Itsasontzia maniobratzeko eta kargatzeko eragiketak antolatzea eta
egitea.
UC0736_2: Itsasontzia maniobratzeko eta kargatzeko eragiketak egitea.
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Matrikulatzen den LOE titulua:
URPEKO ERAGIKETETAKO ETA
ERAGIKETA HIPERBARIKOETAKO
TEKNIKARIA

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak

(1073/2012 Errege Dekretuaren eta 1085/2020 Errege Dekretuaren arabera)

LOGSE

Modulua gaindituta: Sakonera ertaineko urperatzea.
EM titulua: Sakonera ertaineko urpekaritzako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC0021_2: Gehienez ere 7 atmosferako presiora arteko esku-hartze
hiperbarikoak egitea.
UC0022_2: Planta hiperbariko bateko tresneria eta instalazioak erabiltzea eta
mantentzea.

0758

UC0021_2: Gehienez ere 7 atmosferako presiora arteko esku-hartze
hiperbarikoak egitea.
UC0023_2: Ur gaineko makinetan edo itsasontzietan urpeko lanak eta berriz
flotarazteko lanak egitea.

Aire eta nitrox bidezko
esku-hartze hiperbarikoa

UC0021_2: Gehienez ere 7 atmosferako presiora arteko esku-hartze
hiperbarikoak egitea.
UC0024_2: Urpeko ebaketa- eta soldadura-lanak egitea.
UC0021_2: Gehienez ere 7 atmosferako presiora arteko esku-hartze
hiperbarikoak egitea.
UC0025_2: Eraikuntza eta obra hidraulikoetarako urpeko lanak egitea.
LOGSE

0759

Instalazio eta ekipo
hiperbarikoak

UC0021_2: Gehienez ere 7 atmosferako presiora arteko esku-hartze
hiperbarikoak egitea.
UC0022_2: Planta hiperbariko bateko tresneria eta instalazioak erabiltzea eta
mantentzea.
LOGSE

0760

Ontziak konpontzea eta
berriz flotaraztea

Mozte- eta soldatze-lanak

Eraikuntza eta obra
hidraulikoak

Modulua gaindituta: Urpeko ebaketa- eta soldadura-prozedurak.
EM titulua: Sakonera ertaineko urpekaritzako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC0021_2: Gehienez ere 7 atmosferako presiora arteko esku-hartze
hiperbarikoak egitea.
UC0024_2: Urpeko ebaketa- eta soldadura-lanak egitea.

LOGSE

0762

Modulua gaindituta: Ur gaineko konponketak eta berriz flotaraztea.
EM titulua: Sakonera ertaineko urpekaritzako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC0021_2: Gehienez ere 7 atmosferako presiora arteko esku-hartze
hiperbarikoak egitea.
UC0023_2: Ur gaineko makinetan edo itsasontzietan urpeko lanak eta berriz
flotarazteko lanak egitea.

LOGSE

0761

Modulua gaindituta: Sakonera ertaineko urperatzea.
EM titulua: Sakonera ertaineko urpekaritzako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)

Modulua gaindituta: Urpeko obra hidraulikoak eta leherketa-lanak.
EM titulua: Sakonera ertaineko urpekaritzako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC0021_2: Gehienez ere 7 atmosferako presiora arteko esku-hartze
hiperbarikoak egitea.
UC0025_2: Eraikuntza eta obra hidraulikoetarako urpeko lanak egitea.
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0763

0764

UC0021_2: Gehienez ere 7 atmosferako presiora arteko esku-hartze
hiperbarikoak egitea.
UC0272_2: Istripu edo larrialdi-egoeraren bat gertatuz gero lehen partehartzaile gisa jardutea.
UC0540_2: Itsasontzi barruko segurtasuna, suteen kontrako borroka eta
larrialdiak antolatzea eta kontrolatzea.

Urpekaritzaren
fisiopatologia eta
larrialdiak

Nabigazioa

LOE

Osatutako titulua EM: Nabigazioko eta itsasertzeko arrantzako teknikaria.
(Itsasoa eta arrantza)

LOE

Osatutako titulua GM: Itsas garraioko eta alturako arrantzako goi mailako
teknikaria.
(Itsasoa eta arrantza)
UC0537_2: Itsasontzia egiaztatzea eta itsasoratzeko prestatzea.
UC0539_2: Itsasontziz nabigatzea.

0765

Maniobra eta propultsioa

LOE

Osatutako titulua EM: Nabigazioko eta itsasertzeko arrantzako teknikaria.
(Itsasoa eta arrantza)

LOE

Osatutako titulua GM: Itsas garraioko eta alturako arrantzako goi mailako
teknikaria.
(Itsasoa eta arrantza)
UC0538_2: Itsasontzia maniobratzeko eta kargatzeko eragiketak antolatzea eta
egitea.
UC0541_1: Makina propultsatzailearen eta itsasontziaren tresneria eta
instalazio osagarrien funtzionamendu-parametroak kontrolatzea.

1248

Kanpai hezearekin
urperatzea

E100

Ingeles teknikoa

Ikus VII. Eranskina

0766

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ikus II. Eranskina

0767

Enpresa eta ekimen
sortzailea

Ikus III. Eranskina

0768

Lantokiko prestakuntza

Ikus IX. Eranskina
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Matrikulatzen den LOE titulua:
AKUIKULTURAKO GOI-MAILAKO
TEKNIKARIA

1015

1016

1017

1018

1019

Hazkuntza osagarrien
produkziorako teknikak
eta kudeaketa

Arrain-produkziorako
teknikak eta kudeaketa

Moluskuen produkziorako
teknikak eta kudeaketa

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak

(1585/2011 Errege Dekretuaren eta 1085/2020 Errege Dekretuaren arabera)

LOGSE

Modulua gaindituta: Hazkuntza osagarrien produkzioa.
GM titulua: Akuikultura produkzioko goi mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC0741_3: Akuikulturako haztegi-eremuen produkzioa koordinatzea eta
kudeatzea.

LOGSE

Modulua gaindituta: Arrain-hazkuntza.
GM titulua: Akuikultura produkzioko goi mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC0741_3: Akuikulturako haztegi-eremuen produkzioa koordinatzea eta
kudeatzea.

LOGSE

Modulua gaindituta: Molusku-hazkuntza.
GM titulua: Akuikultura produkzioko goi mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC0744_3: Akuikulturako gizentzearen fasekako produkzioa koordinatzea eta
kudeatzea.

Krustazeoen
produkziorako teknikak
eta kudeaketa

LOGSE

Akuikulturako
instalazioak, berrikuntza
eta automatizaziosistemak

LOGSE

Modulua gaindituta: Oskoldun-hazkuntza.
GM titulua: Akuikultura produkzioko goi mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC0744_3: Akuikulturako gizentzearen fasekako produkzioa koordinatzea eta
kudeatzea.

LOE

Modulua gaindituta: Akuikulturako produkzio-prozesuaren antolamendua.
GM titulua: Akuikultura produkzioko goi mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
Osatutako titulua GM: Ontzi eta itsasontzien zainketa antolatzeko goi mailako
teknikaria.
(Itsasoa eta arrantza)
UC0742_3: Akuikulturako haztegian patologiei aurrea hartzea eta osasunarloko babes-neurriak kontrolatzea.

1020

Akuikulturako teknika
analitikoak eta osasunkontrolerako metodoak

UC0745_3: Akuikultura-espezieen gizentzean patologien prebentzioa eta
kontrola planifikatzea.
UC0743_3: Akuikulturako haztegiarekin lotutako kontrol fisiko-kimikoak eta
ingurumenekoak gainbegiratzea.
UC0746_3: Akuikulturako gizentze-prozesuan ingurumen-kontrolak
gainbegiratzea.
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LOGSE

LOE

1021

Akuikultura-prozesuen
ingurumen-kudeaketa

Modulua gaindituta: Akuikulturako produkzio-prozesuaren antolamendua.
GM titulua: Akuikultura produkzioko goi mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
Modulua gaindituta: MP0165 Kalitatearen kudeaketa, laneko arriskuen
prebentzioa eta ingurumen-babesa.
UC0743_3: Akuikulturako haztegiarekin lotutako kontrol fisiko-kimikoak eta
ingurumenekoak gainbegiratzea.
UC0746_3: Akuikulturako gizentze-prozesuan ingurumen-kontrolak
gainbegiratzea.
UC0558_3: Elikagaien industriaren ingurumen-kudeaketako eta kalitateko
plana ezartzen eta garatzen laguntzea.
Heziketa-ziklo honetan matrikulatutako pertsonek tituluaren barnean hartzen
diren konpetentzia-atal guztiak uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuaren
arabera egiaztatu badituzte –1224/2009 Errege Dekretua, lan-esperientziaren
bitartez edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez eskuratutako lanbidekonpetentziak onartzeari buruzkoa–, honako lanbide-modulu hau izango dute
baliozkotuta: «1022. Akuarofilia».

1022

Akuarofilia

1025

Akuikulturako produkziozentro bat ezartzeko
proiektua

E200

Ingeles teknikoa

Ikus VIII. Eranskina

1026

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ikusi eskema : LPO EM/GM

1024

Enpresa eta ekimen
sortzailea

Ikus III. Eranskina

1023

Lantokiko prestakuntza

Ikus IX. Eranskina
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Matrikulatzen den LOE titulua:
ONTZI ETA ITSASONTZIEN
MAKINERIA ZAINKETA
ANTOLATZEKO GOI-MAILAKO
TEKNIKARIA

0800

Larrialdien kontrola

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak

(1075/2012 Errege Dekretuaren eta 1085/2020 Errege Dekretuaren arabera)

LOGSE

Modulua gaindituta: Itsasoko segurtasuna, prebentzioa eta biziraupena.
GM titulua: Itsas nabigazio, arrantza eta garraioko goi mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)

LOGSE

Modulua gaindituta: Itsasoko segurtasuna, biziraupena eta lehen laguntzak.
GM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen ikuskapen eta kontroleko goi
mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
EM titulua: Itsas arrantza eta garraioko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
EM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen operazio, kontrol eta
mantentzeko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC1954_2: Ontzi barruko segurtasunarekin, biziraupenarekin eta osasunlaguntzarekin loturiko jarduerak garatzea.

0802

Itsasontziko osasunlaguntzaren
antolamendua

LOGSE

Modulua gaindituta: Itsasontziko larrialdietako osasun-laguntza.
GM titulua: Itsas nabigazio, arrantza eta garraioko goi mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)

LOGSE

Modulua gaindituta: Itsasoko segurtasuna, biziraupena eta lehen laguntzak.
GM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen ikuskapen eta kontroleko goi
mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
EM titulua: Itsas arrantza eta garraioko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
EM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen operazio, kontrol eta
mantentzeko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC1954_2: Ontzi barruko segurtasunarekin, biziraupenarekin eta osasunlaguntzarekin loturiko jarduerak garatzea.

1308

Itsasontzien propultsioplantaren eta makineria
osagarriaren zainketa
antolatzea

LOGSE

UC1958_3: Itsasontziko propultsio-motorraren eta horren zerbitzu osagarrien
funtzionamendua kontrolatzea eta zainketa gainbegiratzea.
LOGSE

1309

Ontzi eta itsasontzien
lehorreko zainketa
antolatzea eta motor
termikoak muntatzea

Modulua gaindituta: Itsasontziko propultsio-sistemak eta zerbitzuak.
GM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen ikuskapen eta kontroleko goi
mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)

Modulua gaindituta: Industria-mantentzeko teknika osagarriak.
GM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen ikuskapen eta kontroleko goi
mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC1996_3: Ontzia lehorrean egoteari atxikitako elementuen eta propultsioko
nahiz gobernuko sistemen zainketa antolatzea eta gainbegiratzea.
UC1959_3: Itsasontzia lehorrean egoteari atxikitako elementuen eta
propultsio-plantaren makina eta sistema osagarrien funtzionamendua
kontrolatzea eta zainketa gainbegiratzea.
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1310

Ontzi eta itsasontzietako
automatismo hidraulikoen
eta pneumatikoen
programazioa eta zainketa

LOGSE

UC1960_3: Itsasontzian kontrol-sistema automatikoen funtzionamendua
kontrolatzea eta zainketa gainbegiratzea.
LOGSE

1311

Modulua gaindituta: Itsasontziko sistema automatikoak eta erregulaziosistemak.
GM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen ikuskapen eta kontroleko goi
mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)

Modulua gaindituta: Itsasontziko instalazio eta tresna elektrikoak.
GM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen ikuskapen eta kontroleko goi
mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC1961_3: Itsasontziko instalazio elektriko eta elektronikoen funtzionamendua
kontrolatzea eta zainketa gainbegiratzea.
UC1997_3: Kirol-ontzietako eta laketontzietako energia elektrikoa sortzeko,
metatzeko eta kontsumitzeko sistemen eta tresneriaren zainketa antolatzea
eta gainbegiratzea.

Instalazio eta sistema
elektrikoen zainketa eta
muntaketa antolatzea
ontzi eta itsasontzietan

UC1998_3: Kirol-ontzi eta laketontzietako sistema elektronikoen zainketa
antolatzea eta gainbegiratzea.
UC1997_3: Kirol-ontzietako eta laketontzietako energia elektrikoa sortzeko,
metatzeko eta kontsumitzeko sistemen eta tresneriaren zainketa antolatzea
eta gainbegiratzea.

1312

1313

Hozteko instalazioen eta
girotzeko sistemen
zainketa eta muntaketa
antolatzea ontzi eta
itsasontzietan

Ontzi eta itsasontzien
makineria-zainketa
planifikatzea

1314

Makinen guardia
antolatzea

1315

Ontzi eta itsasontzien
makineria-zainketa
antolatzeko proiektua

0179

Ingelesa

LOGSE

Modulua gaindituta: Arrainak atera, prestatu eta kontserbatzeko instalazioak
eta prozesuak.
GM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen ikuskapen eta kontroleko goi
mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC1962_3: Itsasontziaren hozteko eta girotzeko instalazioen eta tresneriaren
funtzionamendua kontrolatzea eta zainketa gainbegiratzea.
UC1999_3: Kirol-ontzi eta laketontzietako fluido-zerbitzuen eta hozteko eta
girotzeko sistemen zainketa antolatzea eta gainbegiratzea.

LOGSE

Modulua gaindituta: Instalazioen plangintza eta kudeaketa.
GM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen ikuskapen eta kontroleko goi
mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC1963_3: Itsasontziko propultsio-plantaren, makinen eta tresneria
osagarriaren zainketa kudeatzea.
UC1993_3: Kirol-ontzi eta laketontzietako zainketa kudeatzea.
Heziketa-ziklo honetan matrikulatutako pertsonek tituluaren barnean hartzen
diren konpetentzia-atal guztiak 1224/2009 Errege Dekretuaren arabera
egiaztatu badituzte –1224/2009 Errege Dekretua, lan-esperientziaren bitartez
edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez eskuratutako lanbidekonpetentziak onartzeari buruzkoa–, honako lanbide-modulu hau izango dute
baliozkotuta: «1314. Makinen guardia antolatzea».

UC0808_2: Ingelesez erabiltzaile independentearen mailan komunikatzea,
ontziaren zainketen, segurtasunaren, biziraupenaren eta ontzi barruko osasunlaguntzaren eremuan.
Ikus V. Eranskina
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1316

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ikus II. Eranskina

1317

Enpresa eta ekimen
sortzailea

Ikus III. Eranskina

1318

Lantokiko prestakuntza

Ikus IX. Eranskina
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Matrikulatzen den LOE titulua:
ITSAS GARRAIOKO ETA
ALTURAKO ARRANTZAKO GOIMAILAKO TEKNIKARIA

Baliozkotzeko edo salbuesteko arrazoiak

(1691/2011 Errege Dekretuaren eta 1085/2020 Errege Dekretuaren arabera)

LOGSE

0798

Maniobra eta zamatzea

Modulua gaindituta: Itsasontziaren maniobra eta karga.
GM titulua: Itsas nabigazio, arrantza eta garraioko goi mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC0748_3: Itsasontziaren maniobrak planifikatzea eta zuzentzea, eta
egonkortasuna eta asentua zehaztea.

0799

0800

Itsasontziaren nabigazioa,
gobernua eta
komunikazioak

Larrialdien kontrola

LOGSE

Modulua gaindituta: Itsasontziaren gobernua.
GM titulua: Itsas nabigazio, arrantza eta garraioko goi mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC0749_3: Nabigazioa planifikatzea eta zuzentzea.

LOGSE

Modulua gaindituta: Itsasoko segurtasuna, prebentzioa eta biziraupena.
GM titulua: Itsas nabigazio, arrantza eta garraioko goi mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)

LOGSE

Modulua gaindituta: Itsasoko segurtasuna, biziraupena eta lehen laguntzak.
GM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen ikuskapen eta kontroleko goi
mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
EM titulua: Itsas arrantza eta garraioko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
EM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen operazio, kontrol eta
mantentzeko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC0751_3: Larrialdi-egoerak planifikatzea eta kontrolatzea.
UC0752_3: Osasun-laguntza antolatzea eta aplikatzea, sortzen diren egoera
medikoak antzemanda

0802

Itsasontziko osasunlaguntzaren
antolamendua

LOGSE

Modulua gaindituta: Itsasontziko larrialdietako osasun-laguntza.
GM titulua: Itsas nabigazio, arrantza eta garraioko goi mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)

LOGSE

Modulua gaindituta: Itsasoko segurtasuna, biziraupena eta lehen laguntzak.
GM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen ikuskapen eta kontroleko goi
mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
EM titulua: Itsas arrantza eta garraioko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
EM titulua: Itsasontziko makinen eta instalazioen operazio, kontrol eta
mantentzeko teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC0751_3: Larrialdi-egoerak planifikatzea eta kontrolatzea.
UC0752_3: Osasun-laguntza antolatzea eta aplikatzea, sortzen diren egoera
medikoak antzemanda.

0803

Itsasontziaren eta
arrantza-jardueraren
administrazioa eta
kudeaketa

LOGSE

Modulua gaindituta: Itsas zuzenbidea, arrantza-legeria eta administrazioa.
GM titulua: Itsas nabigazio, arrantza eta garraioko goi mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC0747_3: Itsasontziaren administrazioa garraiorako eta arrantzarako
planifikatzea eta kudeatzea.
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0804

0805

UC0748_3: Itsasontziaren maniobrak planifikatzea eta zuzentzea, eta
egonkortasuna eta asentua zehaztea.
UC0749_3: Nabigazioa planifikatzea eta zuzentzea.

Zubiko guardia

Alturako eta altura
handiko arrantza

LOGSE

Modulua gaindituta: Merkataritza-interesa duten espezieen itsas arrantza eta
biologia.
GM titulua: Itsas nabigazio, arrantza eta garraioko goi mailako teknikaria.
(Itsasoko eta arrantzako jarduerak)
UC0750_3: Erauzketako, produkzioko eta arrantza kontserbatzeko eragiketak
planifikatzea eta zuzentzea.

0808
0179

Itsas garraioko ibilbide bat
ezartzeko proiektua
Ingelesa

UC0753_2: Itsasoko eta arrantzako jardueretan ingelesez komunikatzea,
erabiltzaile independentearen mailarekin.
Ikus V. Eranskina

0806

Laneko prestakuntza eta
orientabidea

Ikus II. Eranskina

0807

Enpresa eta ekimen
sortzailea

Ikus III. Eranskina

0809

Lantokiko prestakuntza

Ikus IX. Eranskina
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I. eranskina
Baliozkotzeak - Salbuespenak
Pertsonak heziketa-ziklo batean MATRIKULATU behar du baliozkotzeak edo salbuespenak erdiesteko aukera izateko.
ESKAERA 1 pertsonak egin behar du matrikula egiten duen unean, ikastetxeko zuzendariari zuzendua. Ikastetxean bertan
izango dute aurkeztu beharreko dokumentua, eta dokumentu-justifikazio ofizialaren bidez adieraziko da zein den eskaera
egiteko arrazoia (gainditutako irakaskuntza, lan-esperientzia, konpetentzia-egiaztapenak).
Kontuan izan beharreko printzipio orokor eta nahitaezkoak:
1.

Aldez aurretik baliozkotutako modulu bat EZ da beste baliozkotze batzuk egiteko arrazoia.

2.

Ondorio akademikoetarako eta/edo profesionaletarako baliokidetasun espezifikoa edo generikoa emanda
duten ikasketak ezin izango dira erabili, bestalde, lanbide-moduluak baliozkotzeko.
Adibidez: pertsona batek LOGSE - Mekanizazioa titulua badu eta LOE - Mekanizazioa zikloan matrikulatzen
bada, EZ zaio baliozkotzerik aplikatuko.

3.

Moduluak konpetentzia-atalekiko korrespondentziaren ondorioz baliozkotzea (tituluak argitaratzen dituzten
errege-dekretuen V.a eranskina) baliozkoa izango da soil-soilik egiaztapena Profesionaltasun Ziurtagiri bat edo
Egiaztapen Partzial Metagarri bat gainditzearen edo Lanbide Konpetentziak Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko
Prozeduran izandako lorpenen ondorio bada.

4.

Tituluak ezartzen dituzten errege-dekretuetan argitaratutako V.b eranskinean edo, hala badagokio, V.a
eranskinean definitutako korrespondentzia ez da ezein kasutan eraginkorra izango horrela egiaztatutako
konpetentzia-atalen bitartez ziklo bereko edo beste ziklo batzuetako moduluak zuzenean baliozkotu ahal
izateko.
Adibidez: norbaitek Lanbide Konpetentziak Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko Prozeduraren bidez egiaztatutako
konpetentzia-atal bat badu, moduluak baliozkotzeko aukera eranskineko taularen arabera aplikatzen da, baina
ondoren EZIN da beste taula aplikatu. Bestela esanda: aldi bereko egiaztapen posible baterako EZ dira
eranskineko bi taulak aplikatzen, dagokion taula baizik.

Ziklo osoan edo moduluetako batzuetan matrikulatzen dela ere, ziklo osoarekin erlazionatuta izan litzakeen baliozkotzeak edo
salbuespenak eska ditzake, matrikula egitea baita eskakizun bakarra.

1
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Pertsonak badu…

A

LOE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

B

LOGSE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

C

LOGSE aurreko
ikasketak

D

Profesionaltasun
Ziurtagiriak
edo
Egiaztapen Partzial
Metagarriak

EM/GM - LOE ziklo bateko moduluak BALIOZKOTZEKO tratamendu
orokorra
BAI, araudiak baliozkotzeak aintzat hartzen ditu -osoak edo partzialak- pertsonek LOE
lanbide-moduluak gaindituta dituztenean (ikasketa ofizialen ziurtagirien bidez
frogatuak) eta beste LOE ziklo batean matrikulatzen direnean.
Oharra: kode eta izen bera duen modulu bat denean EZ da baliozkotzea izango balitz
bezala tratatuko; matrikulatzen den zikloan lortu duen kalifikazioa kasuan kasuko
moduluari aplikatuko zaio.
BAI, araudiak baliozkotzeak aintzat hartzen ditu –osoak edo partzialak– pertsonek
LOGSE lanbide-moduluak gaindituta dituztenean (ikasketa ofizialen ziurtagirien bidez
frogatuak) eta beste LOE ziklo batean matrikulatzen direnean.
Oharra: gogoan izan: daukan eta aurkezten duen LOGSE heziketa-ziklo osoak
matrikulatu nahi duen LOE zikloarekin baliokidetasuna duenean, EZ da baliozkotzerik
ematen.
Oro har, teknikari laguntzailearen (LHI) edo teknikari espezialistaren (LHII) tituluak
dituzten pertsonak dira. Titulu horiek EZ dute zuzenean baliozkotzerik ematen (ikusi
azaroaren 8ko EFP/1210/2021 Agindua).
Profesionaltasun Ziurtagiriek ofizialki egiaztatzen dituzte haiek osatzen dituzten
konpetentzia-atalak. Horrela egiaztatutako konpetentzia-atalek moduluen
baliozkotzeak ahalbidetzen dituzte, LOE tituluen errege-dekretuetako bakoitzaren V A)
eranskina aplikatzearen ondorioz. Egiaztapen Partzial Metagarriek antzeko
tratamendua dute.
Oharra: komeni da Profesionaltasun Ziurtagiriaren edo Egiaztapen Partzial
Metagarriaren ofizialtasuna baieztatzea. 34/2008 Errege Dekretua argitaratu aurreko
Profesionaltasun Ziurtagiriek EZ dute zuzenean baliozkotzerik ematen.
Gaur egun EZ da aintzat hartzen zuzenean heziketa-zikloetako lanbide-moduluen
baliozkotzerik edo salbuespenik.

E

Unibertsitate
Ikasketak

Dena dela, baliozkotzeak eska daitezke ikastetxeko zuzendariaren bitartez,
Ministerioak ebatz ditzan (ikusi azaroaren 8ko EFP/1210/2021 Agindua).
Oharra: salbuespen bat ematen da atzerriko hizkuntzarekin (ingelesa) erlazionatutako
moduluetarako, horientzat modulu zehatzen baliozkotzeren bat eman baitaiteke
unibertsitate-titulu jakin batzuen bidez (ikusi ingeleseko moduluei dagozkien taulak).
(Ikus IV., V., VI., VII. eta VIII. eranskinak).
Zuzenean EZ da bidezkoa ezer baliozkotzea.
Atzerriko tituluetarako prozedura zehatz bat dago:

F

G

Beste herrialde
batzuetan
lortutako tituluak

Lanbide
Konpetentziak
Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko
Prozedura

- Homologazioa, titulu osoa ematen denean, edo
- Baliozkotzea, aurkeztutako atzerriko titulu bati dagokionez, eskatzen den zikloko
lanbide-moduluen baliozkotzeak ematen direnean.
Emaitzei egiaztagutun gisa ematen zaie dokumentu-euskarria. Egiaztagutun horiek
BADITUZTE ondorioak LOE heziketa-zikloetan sartzean, matrikulatzean eta moduluen
baliozkotzeak eskatzean.
Lanbide Konpetentziak Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko Prozedurara aurkeztearen
emaitza gisa lortzen diren ziurtagiriek konpetentzia-atalen balioa eta ondorioak
dituzte. Horrenbestez, horrela egiaztatutako konpetentzia-atalek moduluen
baliozkotzeak ahalbidetzen dituzte LOE heziketa-ziklo batean “D” ataleko prozedura
aplikatuta.

-II-

Lantokiko Prestakuntza modulua SALBUESTEKO arrazoi izan daiteke.

H

Lan Esperientzia

Beste ebidentzia batzuekin osatuta, moduluren baten baliozkotzea ahalbidetu ahal
izango du –zehazki, LPO, EES eta Ingeles Teknikoa (kasu honetan salbuespena da).
ALTERNANTZIA
DUALEKO
SALBUETSITZAT jotzen da.

eskaintzan

Lantokiko

Prestakuntza

modulua

-III-

Pertsonak badu…

Hauek baliozkotzeko
aukerak

EM/GM - LOE LANBIDE MODULU
ESPEZIFIKOAK
(2/2006 Legearen babesean)

Taulan (LOE/Espezifikoak-LOE) ikus daiteke ezaugarri hauetako zein modulutan eska

A

LOE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

daitekeen matrikulatzen den LOE zikloan baliozkotzea, baldin eta lanbide-modulu
batzuk gaindituta baditu edo, hala badagokio, beste LOE heziketa-ziklo oso bat gainditu
badu.

Oharra: kode eta izen bera duen modulu bat denean EZ da baliozkotzea izango balitz
bezala tratatuko. Matrikulatzen den zikloan lortu duen kalifikazioa kasuan kasuko
moduluari aplikatuko zaio.
Taulan (LOE/Espezifikoak-LOGSE, titulu bakoitzaren errege-dekretuaren III.
eranskinaren arabera prestatua) ikus daiteke ezaugarri hauetako zein modulu izango
dituen baliozkotuta matrikulatzen den LOE zikloan, baldin eta LOGSE lanbide-moduluak
osorik edo partzialki gaindituta baditu.

B

LOGSE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

C

LOGSE aurreko
ikasketak

EZ zaio arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu mota honi (ikusi
azaroaren 8ko EFP/1210/2021 Agindua).

D

Profesionaltasun
Ziurtagiriak
edo
Egiaztapen Partzial
Metagarriak

Titulu bakoitzari dagozkion tauletan, konpetentzia-atal jakin batzuk egiaztatzean
baliozkotuak izango dituen ezaugarri horietako lanbide-moduluak ikusi ahal izango
dira.

E

Unibertsitate
Ikasketak

Oharra: gogoan izan horretarako ezinbestekoa dela osorik eduki dezakeen LOGSE
moduluak baliokidetasunik ez izatea matrikulatu nahi duen LOE moduluarekin.

Zuzenean EZ dute baliozkotzerik ahalbidetzen, non eta ezarritako prozeduraren bidez
eskatzen ez diren (ikusi azaroaren 8ko EFP/1210/2021 Agindua).
Oharra: gogoan izan salbuespenen bat dagoela atzerriko hizkuntzen moduluen kasuan.
Zuzenean EZ diote arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik ahalbidetzen modulu mota
honi.

F

Beste herrialde
batzuetan
lortutako tituluak

G

Lanbide
Konpetentziak
Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko
Prozedura

Hirugarren taula (LOE/Espezifikoak-KA) erabiltzen da. Horren bitartez ikus daiteke,
konpetentzia-atal jakin batzuk egiaztatzearen emaitza gisa, matrikulatzean zein
lanbide-modulu izan ditzakeen baliozkotuta “D” ataleko prozedura bera.

H

Lan Esperientzia

EZ zaio arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu mota honi.

Gogoan izan kasu hauetarako prozedura zehatz bat dagoela. Izan ere, Lurralde
Ordezkaritzetan aurkezten da atzerriko titulu bat Lanbide Heziketako egungo tituluei
dagokienez homologatzea/baliozkotzea eskatzeko.
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II. eranskina
Hauek baliozkotzeko
aukerak

Pertsonak badu…

LANEKO PRESTAKUNTZA ETA ORIENTABIDEA
(LPO) EM/GM - LOE
(2/2006 Legearen babesean)

Edozein familia eta mailatarako BALIOZKOTZEN da:

•

A

LOE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

Erdi edo Goi mailako LOE Heziketa Zikloren batean Laneko Prestakuntza eta
Orientabidea modulua gaindituta badu
• 1436 Giza faktoreak modulua gaindituta badu
• Hurrengo ziklo osoa baldin badu:
- Aireontzien sistema elektronikoak eta abionikoak mantentzeko goi-mailako
teknikaria (Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze Lanak), edo
- Turbina-motorreko helikopteroen mantentze aeromekanikoko goi-mailako
teknikaria (Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze Lanak), edo
- Pistoi-motorreko helikopteroen mantentze aeromekanikoko goi-mailako
teknikaria (Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze Lanak), edo
- Turbina-motorreko hegazkinen mantentze aeromekanikoko goi-mailako
teknikaria (Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze Lanak), edo
- Pistoi-motorreko hegazkinen mantentze aeromekanikoko goi-mailako teknikaria
(Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze Lanak)
Edozein familia eta mailatarako BALIOZKOTZEN da:

•

Edozein lanbide-arlo eta mailatako LOGSE ziklo batean Laneko Prestakuntza eta
Orientabidea modulua gaindituta badu, eta Laneko Arriskuen Prebentzioko
oinarrizko mailako ziurtagiria baldin badu, edozein lanbide-arlo eta mailatarako
baliozkotzen da.
Arrisku Profesionalen Prebentzioa (Produkzio Zerbitzua eta Mantentzea) goimailako ziklo osoa gaindituta badu, edozein lanbide-arlo eta mailatarako
baliozkotzen da.

B

LOGSE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

C

LOGSE aurreko
ikasketak

D

Profesionaltasun
Ziurtagiriak
edo
Egiaztapen Partzial
Metagarriak

E

Unibertsitate
Ikasketak

Zuzenean EZ dute baliozkotzerik ahalbidetzen, non eta ezarritako prozeduraren bidez
eskatzen ez diren (ikusi azaroaren 8ko EFP/1210/2021 Agindua).

F

Beste herrialde
batzuetan
lortutako tituluak

Zuzenean EZ dute arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik ahalbidetzen modulu
honetarako.

G

Lanbide
Konpetentziak
Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko
Prozedura

Tituluan jasotako konpetentzia-atal GUZTIAK egiaztatuta baditu (1224/2009 Errege
Dekretua), urtebeteko lan-esperientzia badu eta prebentzio-jardueraren oinarrizko
mailako funtzioak betetzeko ezarritako prestakuntza egiaztatuta baldin badu, LPO
modulua baliozkotuta izango du kasuan kasuko ziklorako.

H

Lan Esperientzia

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako..

•

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako (ikusi
azaroaren 8ko EFP/1210/2021 Agindua).

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

-V-

III. eranskina
Hauek baliozkotzeko
aukerak

Pertsonak badu…

ENPRESA ETA EKIMEN SORTZAILEA (EES)
EM/GM - LOE
(2/2006 Legearen babesean)

Edozein lanbide-arlo eta mailatarako BALIOZKOTZEN da:

A

LOE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

•
•
•

Edozein lanbide-arlo eta mailatako LOE ziklo batean Enpresa eta Ekimen Sortzailea
modulua gaindituta badu.
Administrazio Kudeaketa erdi-mailako ziklo osoa (Administrazioa eta Kudeaketa)
edo Administrazioa eta Finantzak goi-mailako ziklo osoa (Administrazioa eta
Kudeaketa) gaindituta badu.
1606 Elikadura-negozio txikiak eratzea modulua gaindituta badu

Edozein lanbide-arlo eta mailatarako BALIOZKOTZEN da:

•

B

LOGSE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

C

LOGSE aurreko
ikasketak

Modulu hau baldin badu:
- Enpresa txikien administrazioa, kudeaketa eta merkaturatzea
LOGSEren edozein ziklo
- Saltoki txikien administrazioa eta kudeaketa
EM: Merkataritza (Merkataritza eta Marketina)
- Nekazaritzako familia-ustiapenen antolamendua eta kudeaketa
EM: Nekazaritza Ustiategi Estentsiboak
EM:Nekazaritza Ustiategi Intentsiboak
EM: Abeltzaintza Ustiategiak
EM: Lorezaintzak
EM: Baso Lanetako eta Natura Ingurunearen Zaintzak
- Astialdiko eta gizarte-heziketako enpresa txikien antolamendua eta kudeaketa
GM: Gizarte eta Kultura Animazioa (Gizarte eta Kultura Zerbitzuak)
GM: Gorputz eta Kirol Ekintzen Animazioa (Gorputz eta Kirol Ekintzak)
GM: Animazio Turistikoa (Ostalaritza eta Turismoa)
- Bidaia agentzien antolamendua eta Kontrola
GM: Bidaia Agentziak (Ostalaritza eta Turismoa)
- Jatetxeen administrazioa
GM: Jatetxe Arloa (Ostalaritza eta Turismoa)
- Ortoprotesikako kabinete edo unitateen antolamendua eta kudeaketa
GM: Ortoprotesika (Osasungintza)
- Hortz protesietako kabinete edo unitateen antolamendua, administrazioa eta
kudeaketa
GM: Hortz Protesiak (Osasungintza)
- Audioprotesi kabineteen administrazioa eta kudeaketa
GM: Audioprotesiak (Osasungintza)
- Nekazaritza enpresen antolamendua eta kudeaketa
GM: Natura eta Paisaia Baliabideen Kudeaketa eta Antolamendua (Nekazaritza
eta Abere Hazkuntza)
GM: Nekazaritzako eta Abeltzaintzako Enpresen Kudeaketa eta Antolamendua
(Nekazaritza eta Abere Hazkuntza)
• Hurrengo ziklo osoa baldin badu:
EM: Administrazio Kudeaketa (Administrazioa)
GM: Administrazioa eta Finantzak (Administrazioa)
EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako (ikusi
azaroaren 8ko EFP/1210/2021 Agindua).
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D

Profesionaltasun
Ziurtagiriak
edo
Egiaztapen Partzial
Metagarriak

E

Unibertsitate
Ikasketak

Zuzenean EZ dute baliozkotzerik ahalbidetzen, non eta ezarritako prozeduraren bidez
eskatzen ez diren (ikusi azaroaren 8ko EFP/1210/2021 Agindua).

F

Beste herrialde
batzuetan
lortutako tituluak

Zuzenean EZ dute arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik ahalbidetzen modulu
honetarako.

G

Lanbide
Konpetentziak
Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko
Prozedura

H

Lan Esperientzia

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

Zuzenean EZ dute arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik ahalbidetzen modulu
honetarako.
Erne: Zenbait titulutan, profileko konpetentzia-unitate GUZTIAK akreditatuta edukiz
gero (uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuaren arabera) eta, gainera, EAEn
tituluetako bakoitza arautzen duten dekretuetan ezarritako eskakizunak betez gero
(9. artikulua, erdi-mailako zikloen kasuan, eta, 10. artikulua, goi-mailako zikloen
kasuan), Enpresa eta Ekimen Sortzailearen modulua baliozkotzea eskatu ahal izango
da.
EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.
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IV. eranskina
Hauek baliozkotzeko
aukerak

Pertsonak badu…

A

LOE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

B

LOGSE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

C

LOGSE aurreko
ikasketak

D

Profesionaltasun
Ziurtagiriak
edo
Egiaztapen
Partzial
Metagarriak

•

0179 Ingelesa modulua gaindituta badago.

•

Atzerriko Hizkuntza modulua egin eta gainditu badu, ingelesa denean eta 65
orduko iraupena duenean, tituluak ezartzen dituzten errege-dekretuen arabera.
Atzerriko Hizkuntza edo Autonomia Erkidegokoa modulua (ingelesa denean) egin
eta gainditu badu.
Goi-mailako heziketa-zikloetako Atzerriko Hizkuntzako lanbide-moduluak, horien
izena edozein dela ere, baldin eta hizkuntza baliozkotu nahi den bera bada.

•
•

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

BAI, baldin eta dagokion konpetentzia-atalarekin lotutako prestakuntza-modulua
gainditu izana egiaztatzen badu.

•

E

Hizkuntzen
Irakaskuntzak

MP 0156 INGELESA EM - LOE
(2/2006 Legearen babesean)

•
•
•

Ingeleseko Oinarrizko Mailako ziurtagiria, Hizkuntza Eskola Ofizialarena (967/1988
Errege Dekretua, irailaren 2koa).
Ingeleseko Tarteko Mailako ziurtagiria (B1), Hizkuntza Eskola Ofizialarena
(1629/2006 Errege Dekretua, abenduaren 29koa).
Ingeleseko Gaitasun Mailako ziurtagiria, Hizkuntza Eskola Ofizialarena (967/1988
Errege Dekretua, irailaren 2koa).
Ingeleseko Maila Aurreratuko ziurtagiria (B2) edo mailaz goragokoa, Hizkuntza
Eskola Ofizialarena (1629/2006 Errege Dekretua, abenduaren 29koa).

F

Unibertsitate
Ikasketak

G

Beste herrialde
batzuetan
lortutako tituluak

H

Lanbide
Konpetentziak
Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko
Prozedura

BAI, baldin eta dagokion konpetentzia-atala egiaztatzen badu.

I

Lan Esperientzia

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

•

Graduko titulua edo baliokidea, Ingeles Filologian edo Itzulpengintza eta
Interpretazioan (ingelesa).

Zuzenean EZ dute arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik ahalbidetzen modulu
honetarako.
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V. eranskina
Hauek baliozkotzeko
aukerak

Pertsonak badu…

A

LOE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

B

LOGSE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

C

LOGSE aurreko
ikasketak

D

Profesionaltasun
Ziurtagiriak
edo
Egiaztapen
Partzial
Metagarriak

MP 0179 INGELESA GM - LOE
(2/2006 Legearen babesean)

Oro har, EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.
Gogoan izan egin izanaren ondorioz gaindituta izan dezakeela. Beste ziklo batean
matrikulatuz gero, moduluko nota aplikatzen da.

•
•
•

Atzerriko Hizkuntza (ingelesa) modulua egin eta gainditu badu.
Atzerriko Hizkuntza modulua egin eta gainditu badu, ingelesa denean eta 90
orduko iraupena duenean, tituluak ezartzen dituzten errege-dekretuen arabera.
Atzerriko Hizkuntza Nazioarteko Merkataritzan modulua egin eta gainditu badu,
ingelesa denean.

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

BAI, baldin eta dagokion konpetentzia-atalarekin lotutako prestakuntza-modulua
gainditu izana egiaztatzen badu.

•

Ingeleseko Gaitasun Mailako ziurtagiria, Hizkuntza Eskola Ofizialarena (967/1988
Errege Dekretua, irailaren 2koa).
Ingeleseko Maila Aurreratuko ziurtagiria (B2) edo mailaz goragokoa, Hizkuntza
Eskola Ofizialarena (1629/2006 Errege Dekretua, abenduaren 29koa).

E

Hizkuntzen
Irakaskuntzak

F

Unibertsitate
Ikasketak

G

Beste herrialde
batzuetan
lortutako tituluak

H

Lanbide
Konpetentziak
Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko
Prozedura

BAI, baldin eta dagokion konpetentzia-atala egiaztatzen badu.

I

Lan Esperientzia

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

•
•

Graduko titulua edo baliokidea, Ingeles Filologian edo Itzulpengintza eta
Interpretazioan (ingelesa).

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.
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VI. eranskina
Hauek baliozkotzeko
aukerak

Pertsonak badu…

A

LOE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

B

LOGSE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

C

LOGSE aurreko
ikasketak

D

Profesionaltasun
Ziurtagiriak
edo
Egiaztapen
Partzial
Metagarriak

MP 0180 ATZERRIKO BIGARREN HIZKUNTZA
GM - LOE
(2/2006 Legearen babesean)

Oro har, EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.
Gogoan izan egin izanaren ondorioz gaindituta izan dezakeela. Beste ziklo batean
matrikulatuz gero, moduluko nota aplikatzen da.

•

Goi-mailako zikloko Atzerriko Bigarren Hizkuntza modulua egin eta gainditu badu,
baldin eta hizkuntza baliozkotu nahi den bera bada.

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

BAI, baldin eta dagokion konpetentzia-atalarekin lotutako prestakuntza-modulua
gainditu izana egiaztatzen badu.

•

Oinarrizko edo Gaitasun Mailako ziurtagiria, Hizkuntza Eskola Ofizialarena
(967/1988 Errege Dekretua, irailaren 2koa), baliozkotu nahi den atzerriko hizkuntza
berekoa.
Tarteko Mailako ziurtagiria (B1) edo mailaz goragokoa, Hizkuntza Eskola
Ofizialarena (1629/2006 Errege Dekretua, abenduaren 29koa), baliozkotu nahi den
atzerriko hizkuntza berekoa.

E

Hizkuntzen
Irakaskuntzak

F

Unibertsitate
Ikasketak

G

Beste herrialde
batzuetan
lortutako tituluak

H

Lanbide
Konpetentziak
Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko
Prozedura

BAI, baldin eta dagokion konpetentzia-atala egiaztatzen badu.

I

Lan Esperientzia

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

•

•

Graduko titulua edo baliokidea, Ingeles Filologian edo Itzulpengintza eta
Interpretazioan (baliozkotu nahi den atzerriko hizkuntza berekoa).

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.
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VII. eranskina
Hauek baliozkotzeko
aukerak

Pertsonak badu…
•

E100 INGELES TEKNIKOA EM - LOE
(erkidegokoa)
(2/2006 Legearen babesean)

E200 modulua gaindituta baldin badu.

A

LOE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

B

LOGSE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

C

LOGSE aurreko
ikasketak

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

D

Profesionaltasun
Ziurtagiriak
edo
Egiaztapen
Partzial
Metagarriak

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

Entzuteko desgaitasuneko kasuetan salbuespena eska daiteke; salbuespena partziala
edo osoa izan daiteke.
Gogoan izan beste ziklo bateko E100 modulu bat gaindituta izanez gero, nota aplikatzen
dela, ez dela baliozkotzen.

•

E

Hizkuntzen
Irakaskuntzak

•
•
•

F

Unibertsitate
Ikasketak

G

Beste herrialde
batzuetan
lortutako tituluak

H

Lanbide
Konpetentziak
Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko
Prozedura

•

Ingeleseko Oinarrizko Mailako ziurtagiria, Hizkuntza Eskola Ofizialarena (967/1988
Errege Dekretua, irailaren 2koa).
Ingeleseko Tarteko Mailako ziurtagiria (B1), Hizkuntza Eskola Ofizialarena
(1629/2006 Errege Dekretua, abenduaren 29koa).
Ingeleseko Gaitasun Mailako ziurtagiria, Hizkuntza Eskola Ofizialarena (967/1988
Errege Dekretua, irailaren 2koa).
Ingeleseko Maila Aurreratuko ziurtagiria (B2) edo mailaz goragokoa, Hizkuntza
Eskola Ofizialarena (1629/2006 Errege Dekretua, abenduaren 29koa).
Graduko titulua edo baliokidea, Ingeles Filologian edo Itzulpengintza eta
Interpretazioan (ingelesa).

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

•

Tituluaren profilean jasotako konpetentzia-atal GUZTIAK egiaztatuta baditu
(1224/2009 Errege Dekretua) eta hiru urteko lan-esperientzia badu.

SALBUETSITA egon daiteke, baldin eta:

•

I

Lan Esperientzia
•

21 urtetik gorakoen kasuan, kasuan kasuko 3 urteko lan-esperientzia badute eta,
heziketa-zikloaren iraupenaren erdia osatzeko beste lanbide-modulu gaindituta
edo konpetentzia-atalak egiaztatuta, uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuak
adierazitako prozeduraren bidez edo enplegurako lanbide-heziketako sistemaren
bidez.
45 urte baino gehiago baditu.
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VIII. eranskina
Hauek baliozkotzeko
aukerak

Pertsonak badu…

E200 INGELES TEKNIKOA GM - LOE
(erkidegokoa)
(2/2006 Legearen babesean)

Oro har, EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

A

LOE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

B

LOGSE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

C

LOGSE aurreko
ikasketak

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

D

Profesionaltasun
Ziurtagiriak
edo
Egiaztapen
Partzial
Metagarriak

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

E

Hizkuntzen
Irakaskuntzak

F

Unibertsitate
Ikasketak

G

Beste herrialde
batzuetan
lortutako tituluak

H

Lanbide
Konpetentziak
Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko
Prozedura

Gogoan izan beste ziklo bateko E200 modulu bat gaindituta izanez gero, nota aplikatzen
dela, ez dela baliozkotzen.
Entzuteko desgaitasuneko kasuetan salbuespena eska daiteke; salbuespena partziala
edo osoa izan daiteke.

•
•
•

Ingeleseko Gaitasun Mailako ziurtagiria, Hizkuntza Eskola Ofizialarena (967/1988
Errege Dekretua, irailaren 2koa).
Ingeleseko Maila Aurreratuko ziurtagiria (B2) edo mailaz goragokoa, Hizkuntza
Eskola Ofizialarena (1629/2006 Errege Dekretua, abenduaren 29koa).
Graduko titulua edo baliokidea, Ingeles Filologian edo Itzulpengintza eta
Interpretazioan (ingelesa).

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

•

Tituluaren profilean jasotako konpetentzia-atal GUZTIAK egiaztatuta baditu
(1224/2009 Errege Dekretua) eta hiru urteko lan-esperientzia badu.

SALBUETSITA egon daiteke, baldin eta:

•

I

Lan Esperientzia
•

21 urtetik gorakoen kasuan, kasuan kasuko 3 urteko lan-esperientzia badute eta,
heziketa-zikloaren iraupenaren erdia osatzeko beste lanbide-modulu gaindituta
edo konpetentzia-atalak egiaztatuta, uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuak
adierazitako prozeduraren bidez edo enplegurako lanbide-heziketako sistemaren
bidez.
45 urte baino gehiago baditu.
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IX. eranskina
Pertsonak badu…

Hauek baliozkotzeko
aukerak

LANTOKIKO PRESTAKUNTZA
EM/GM - LOE
(2/2006 Legearen babesean)

A

LOE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

B

LOGSE zikloetan
gainditutako
irakaskuntzak

Oro har, EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

C

LOGSE aurreko
ikasketak

Oro har, EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

D

Profesionaltasun
Ziurtagiriak
edo
Egiaztapen
Partzial
Metagarriak

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

E

Unibertsitate
Ikasketak

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

F

Beste herrialde
batzuetan
lortutako tituluak

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

G

Lanbide
Konpetentziak
Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko
Prozedura

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.

Lan Esperientzia

BAI, kasu honetan partzialki edo osorik salbuesteko arrazoia da, baldin eta laneko
esperientzia (dokumentazio ofizialarekin frogatua) gutxienez lanaldi osoko urtebetekoa
bada eta matrikulatzen den tituluaren profilarekin erlazionatuta badago. Interesdunak
eskatuta, ikastetxeko zuzendariak emango du, ezarritako arauen arabera ebatzi
ondoren.

H

EZ da arrazoi horren ondoriozko baliozkotzerik aplikatzen modulu honetarako.
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X. eranskina
Pertsonak badu…

Hauek baliozkotzeko
aukerak

KOMUNIKAZIOA ETA GIZARTEA I eta II
OLH (LOE)
(8/2013 Legearen babesean, LOMCE)

A

OLH zikloetako
(LOE)
irakaskuntzak
gainditu ditu.

Bai, Komunikazioa eta Gizartea I eta II moduluak gaindituta, Oinarrizko Lanbide
Heziketako edozein heziketa-ziklotan.

B

Hasierako Lanbide
Prestakuntzako
Programa bateko
irakaskuntzak
gainditu ditu.

Bai, Komunikazio eta gizarte arloko nahitaezko heziketa-zikloak gaindituta, eta,
horretaz gain, atzerriko hizkuntzaren modulu bat gaindituta, KOMUNIKAZIOA ETA
GIZARTEA I lanbide-modulua baliozkotu ahalko zaie.

C

> 17 urte eta
DBHko laugarren
maila.

Bai, Komunikazioa eta Gizarte Zientzien blokean sartutako DBHko laugarren mailako
ikasgaiak, edozein dela modalitatea, gaindituta.
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XI. eranskina
Hauek baliozkotzeko
aukerak

Pertsonak badu…

ZIENTZIA APLIKATUAK I eta II
OLH (LOE)
(8/2013 Legearen babesean, LOMCE)

A

OLH zikloetako
(LOE)
irakaskuntzak
gainditu ditu.

Bai, Zientzia aplikatuak I eta II moduluak gaindituta, Oinarrizko Lanbide Heziketako
edozein heziketa-ziklotan.

B

Hasierako Lanbide
Prestakuntzako
Programa bateko
irakaskuntzak
gainditu ditu.

Bai, Zientzia eta Teknologia arloko nahitaezko heziketa-zikloak gaindituta, ZIENTZIA
APLIKATUAK I lanbide-modulua baliozkotu ahalko zaie.

Bai, honako betekizunetako bat betetzen badu:

C

> 17 urte eta
DBHko laugarren
maila.

•
•

Irakaskuntza Akademikoetara Bideratutako Matematika, Biologia eta Geologia
edo Fisika eta Kimika ikasgaiak gainditzea.
Irakaskuntza Aplikatuetara Bideratutako Matematika eta Jarduera
Profesionaleko Zientzia Aplikatuak ikasgaiak gainditzea.
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