SOLDADURA ETA GALDARAGINTZA
(HZ ERDI MAILA)
Ezarri berri den LOE Heziketa Zikloa.
Indarrean 2009-2010 ikasturtetik aurrera
ZIKLOAREN HELBURUAK
•

Titulu bakoitzari dagokion produkzio-sektorearen erreferentzian islatuta
dagoen lanbide-gaitasuna eskuratzeko heziketa ematea.

•

Dagokion produkzio-sektorearen antolamendua eta ezaugarriak eta
sektore horretan lanbideratzeko mekanismoak ulertzeko, oinarrizko lanlegeria eta lan-harremanetatik eratortzen diren eskubide eta
betebeharrak ezagutzeko, eta segurtasun-baldintzetan lan egiteko eta
lan-egoeretan sor daitezkeen arriskuak aurreikusteko beharrezkoak diren
ezaguera eta trebetasunak eskuratzeko heziketa ematea.

•

Etorkizuneko ikaskuntzetarako eta prestakuntzen aldaketari dagozkion
etorkizuneko egokitzapenetarako motibagarria izango den nortasun eta
heldutasun pertsonal eta profesionala eskuratzeko heziketa ematea.

•

Lanbidean jardutearen bidez ingurugiroaren zaintza eta errespetuan eta
prozesu,
produktu
edota
zerbitzuen
kalitatearen
etengabeko
hobekuntzan aktiboki parte hartzeko heziketa ematea.

GAITASUN OROKORRA
Metal-eraikuntza finko zein mugikorretako elementuen fabrikazio, muntaia
eta konponketako lanak segurtasun-baldintzetan egitea, erabiltzen diren
ekipo eta baliabide osagarrien lehen mailako mantentzea eginez eta
ezarritako kalitate- kontroleko prozedurak aplikatuz.
GAITASUN ATALAK
Tekniko honek egiaztatu behar dituen atalak dira:


Txapak eta profilak trazatu eta moztu.



Tutuak trazatu eta mekanizatu.



Tutuak konformatu eta muntatu.



Txapak eta profilak mekanizatu eta konformatu.



Oxigas bidez soldadurak eta proiekzio termikoak egin.



Arku elektrikodun elektrodo estalizko soldadurak egin.



Gas babeslepeko arkuarekin elektrodo ezkontsumigarriaren bidezko
soldadurak (TIG) egitea).



Gas babeslepeko arkuarekin elektrodo kontsumigarriaren bidezko
soldadurak (MIG, MAG) eta arkuarekin proiekzio termikoak egitea.



Metal-eraikuntzetako eta arotzeriako elementuak eta egiturak muntatu eta
instalatzea.



Tutu-instalazioak muntatu.
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LANBIDE IRTEERAK
Lanbide-irudi honek galdaragintza, arotzeria eta egiturako produktuak
fabrikatu, konpondu eta muntatzeko industrietan dihardu, metaleraikuntzen,
ontzigintzaren
eta
garraio-ibilgailuen
fabrikazioaren
azpisektoreekin lotuta eta industria-sektorearen barruan.
Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:


Soldadoreak eta oxiebakitzaileak.



Proiekzio termikoen operadoreak.



Txapistak eta galdaragileak.



Egitura metalikoen muntatzaileak.



Metal-arotzak.



Industria astuneko industria-hodilaria.
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MODULUAK ETA HAIEN IRAUPENA LEHENENGO IKASTURTEAN: 990 ordu
IRAUPENA
MODULUAK
EDUKINAK
 Fabrikazio-planoetan adierazitako formen
interpretazioa.

Informazio
teknikoaren interpretazioa.
MIG
 Krokisazioa.
 Automatizazio-eskemen interpretazioa.

Lanaren antolaketa.
Trazadura, ebaketa eta
konformazioa
 Materialen, ekipoen eta makinen prestaketa.
 Forma geometriko duten garapenen
trazadura.
MTR
 Ebaketa termikoa.
 Konformazio termikoa.
 Konformazio mekanikoa.
 Mekanizazio-makinen mantentzea.
 Lan-arriskuen prebentzioa eta ingurumena
babesteko teknikak.
 Lanaren antolaketa.
Mekanizazioa
 Materialen ekipoen eta marinen prestaketa.
 Esku-erremintaz egindako mekanizazioa.
MMC
 Marina-erremintaz egindako mekanizazioa.
 Ekipoen lehen mailako mantentzegintza eta
mekanizazio-lanetan erabilitako
baliabideak.
 Lan-arriskuen prebentzioa eta ingurumena
babesteko teknikak.
Giro naturaleko soldadura  Lanaren antolaketa.
 Makinen, ekipoen, tresneriaren eta
erreminten prestaketa.
MSN
 Giro naturaleko soldadura eta proiekzioa.
 Soldadura- eta proiekzio-makinen
mantentzea.
 Lan-arriskuen prebentzioa eta ingurumena
babesteko teknikak.
Metrologia eta saiakuntza  Egiaztapenerako piezen eta baliabideen
prestaketa.
 Egiaztapen dimentsionala.
MTT
 Prozesu automatikoen kontrola.
 Produktuaren ezaugarrien kontrola.
 Kalitatea kudeatzeko sistemetan eta
ereduetan parte hartzea.

Ahozko mezuen sormena eta ulermena.
Ingeles teknikoa
 Idatzizko mezuen interpretazioa eta
igorpena.
I
 Nazioko errealitate soziokulturalaren
ulermena.

Interpretazio grafikoa
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132 ordu

264 ordu

165 ordu

264 ordu

132 ordu

33 ordu

MODULUAK ETA HAIEN IRAUPENA BIGARREN IKASTURTEAN: 1010 ordu
IRAUPENA
MODULUAK
EDUKINAK
Babes-giroko soldadura

MSP

Muntaketa

MMO

 Lana antolatzea.
 Makinak, tresneria eta erremintak
prestatzea.
 Soldatzeko robota programatzea.
 Babes-giroko soldadura eta proiekzioa
(TIG, MAG/MIG, arku bidezko proiekzioa).
 Arku murgilduzko soldadura (SAW).
 Soldatzeko eta proiektatzeko makinak
mantentzea.
 Lan-arriskuen prebentzioa eta ingurumena
babesteko teknikak.
 Lan-esparrua egokitzea.
 Muntaia-planak elaboratzea.
 Hoditeria, metal-eraikin eta metal-arotzeria
bidezko instalazioen muntaia
 Akabera-tratamenduak aplikatzea.

231 ordu

231 ordu

 Instalazio osagarriak mantentzea.

Laneko prestakuntza eta
orientabidea
FOL

 Lan-arriskuen prebentzioa eta ingurumena
babesteko teknikak.
- Lan munduratzeko eta bizitza osoan ikasteko
prozesua.
- Gatazka eta lan-taldeak kudeatzea.
- Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak.
- Gizarte Segurantza, enplegua eta langabezia.
- Arrisku profesionalak ebaluatzea.
- Enpresan arriskuen prebentzioa
planifikatzea.
- Enpresan prebentzio- eta babes-neurriak.
- Ekimen sortzailea.
- Enpresa ideiak, ingurunea eta haien
garapena.
- Enpresa baten bideragarritasuna eta
abiaraztea.
- Administrazio funtzioa.
- Modulua burutuko den enpresaren arabera.

105 ordu

•

Enpresa eta ekimen
sortzailea
EIE

Lantokiko prestakuntza
FCT

63 ordu

380 ordu
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