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ADMINISTRAZIOA 

ETA KUDEAKETA 

 

 

 

ADGD - 

ADMINISTRACIÓ

N Y AUDITORÍA 

 Administrazio-kudeaketako 

jarduerak 

1. Ikuskapenerako kontabilitate- 

eta administrazio-kudeaketa. 

2. Zerga-prozeduren 

kudeaketarako laguntza. 

3. Giza baliabideen kudeaketa 

integratua. 

4. Mikroenpresen sorkuntza eta 

kudeaketa 

ADGN - 

FINANZAS Y 

SEGUROS 

  1.Enpresen finantzaketa. 

2.Finantza-produktuak eta -

zerbitzuak merkaturatzea eta 

administratzea 

ADGG - GESTIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

1.Administrazio-zerbitzuetako eta 

zerbitzu orokorretako eragiketa 

osagarriak. 

2.Datuak eta dokumentuak grabatzeko 

eta tratatzeko eragiketak 

Bezeroarekiko harremanetako 

administrazio-jarduerak 

1.Zuzendaritzarako laguntza 

2.Dokumentu- eta kudeaketa-

laguntza langela eta bulegoetan 
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ARTE GRAFIKOAK 

ARGA - 

ACTIVIDADES Y 

TÉCNICAS 

GRÁFICAS 

ARTÍSTICAS 

 Kalkografiazko eta xilografiazko 

grabatzea. 

 

ARGG - DISEÑO 

GRÁFICO Y 

MULTIMEDIA 

  
 

 Produktu grafikoen diseinua 

 

ARGN - EDICIÓN   1.Argitalpen-produkzioa 

2Argitalpen-produktu multimedien 

garapena 

3.Ediziorako laguntza 

 

ARGC - 

ENCUADERNACI

ÓN INDUSTRIAL 

 1. Gillotinatzea eta tolestea. 

2.Paperezko eta azal gogorreko 

industria-azaleztapeneko 

eragiketak  

3 Josteko trenetako eragiketa 

 

ARGI - 

IMPRESIÓN 

Erreprografia 1. Offset bidezko inprimaketa. 

2. Flexografia-inprimaketa. 

3. Sakongrabatu-inprimaketa 

4. Serigrafia-inprimaketa eta 

tanpografia 

 

ARGP - 

PREIMPRESIÓN 

 1.Elementu grafikoen 

tratamendua eta maketazioa 

aurreinprimaketan 

2.Inprimaketa-formaren ezarpena 

eta lorpena 
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ARGT - 

TRANSFORMACI

ÓN Y 

CONVERSIÓN EN 

INDUSTRIAS 

GRÁFICAS 

 Trokelaketa  

 

 

 

 

 

ARTEA ETA 

ESKULANAK 

 

ARTU - 

MAQUINARIA 

ESCÉNICA PARA 

EL ESPECTÁCULO 

EN VIVO 

  1.Zuzeneko ikuskizunetarako 

eszena-makineria 

2.Zuzeneko ikuskizunetarako 

tresneria 

ARTN - VIDRIO Y 

CERÁMICA 

ARTESANAL 

Moldeen erreprodukzioak eta eskuz 

egindako zeramika-piezak 

1.Beirazko produktuak eskuz eta 

beroan egitea 

2Artisau-buztingintza. 

3Beira eskuz dekoratzea, kolorea 

emanez. 

4.Beiraren artisau-eraldaketa 

hotzean 

Zeramikarako moldeak eta artisau-

matrizegintza 
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BEIRA ETA 

ZERAMIKA  
 

VICF - FABRICACIÓN 

CERÁMICA 

Tresneria automatikoen bidezko 

oinarrizko eragiketak zeramika-

instalazioetan 

Zeramika-produktuak eskuz edo modu 

erdiautomatikoan erreproduzitzeko 

eragiketak 

1.Fritakin, esmalte eta pigmentu 

zeramikoak fabrikatzeko 

eragiketak. 

2.Zeramika-produktu 

konformatuak fabrikatzeko 

eragiketak. 

3. Zeramika-laborategian 

materialak, prozesuak eta 

produktuak kontrolatzea 

1. Fritakinen, esmalteen eta 

pigmentu zeramikoen 

fabrikazioa antolatzea. 

2. Zeramika-produktuen 

fabrikazioa antolatzea. 

3 . Zeramikazko konposizioak 

garatzea 

VICI - VIDRIO 

INDUSTRIAL 

1.Beirazko produktuen fabrikazioa eta 

transformazio erdiautomatikoa edo 

eskuzkoa. 

2.Beira dekoratzea eta moldekatzea 
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EHUNGINTZA, 

JANTZIGINTZA 

ETA 

LARRUGINTZA 

TCPC - CALZADO Oinetako-konponketa eta larrukigintza   

 

 

 

 

TCPF - CONFECCIÓN 

EN TEXTIL Y PIEL 

1. Ehunezko eta larruzko jantzien 

eta gaien konponketak eta 

egokitzapenak. 

2. Larrukigintzako eragiketak. 

3. Larru-zurraketako eragiketa 

lagungarriak. 

4. Altzariak eta hormak 

tapizatzeko eragiketa osagarriak. 

5. Errezelak eta dekorazio-

osagarriak 

  

TCPN - 

ENNOBLECIMIENTO 

DE MATERIAS 

TEXTILES Y PIELES 

Ehuna hobetzeko eragiketa osagarriak   

TCPP - PRODUCCIÓN 

DE HILOS Y TEJIDOS 

Ehungintzako prozesuetako eragiketa 

lagungarriak 
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ELEKTRIZITATEA 

ETA 

ELEKTRONIKA 

ELEQ - EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS 

Ekipo elektriko eta 

elektronikoen muntatzeko 

eta mantentzeko lanetako 

eragiketa lagungarriak. 

 

Elektromedikuntzako sistemak 

instalatzea eta mantentzea 

Elektromedikuntzako sistemak 

instalatzeko eta mantentzeko lanak 

kudeatzea eta ikuskatzea 

ELES - 

INSTALACIONES DE 

TELECOMUNICACIÓ

N 

Eraikinetan instalazio 

elektroteknikoak eta 

telekomunikazioetakoak 

muntatzeko eragiketa 

osagarriak. 

1. Eraikinetan telekomunikazio-

azpiegiturak muntatzea eta 

mantentzea. 

2. Lokalen sonorizazioko, 

megafoniako eta telebista-zirkuitu 

itxietako instalazioak muntatzea 

eta mantentzea. 

3. Telefoniako sare-ekipamendua 

eta deien banagunea muntatzea 

eta mantentzea. 

4. Datu-sare lokaletako telefonia-

sistemak eta azpiegitura 

muntatzea eta mantentzea 

*oraindik eraikuntzan 

5. Ikus-entzunezko produkziorako 

eta irratizko hedapenerako 

sistemak muntatzea eta 

mantentzea  

1.Telekomunikazio-azpiegituren eta 

ahots- eta datu-sareen proiektuak 

eraikin-inguruetan garatzea. 

2.Telekomunikazio-azpiegituren eta 

ahots- eta datu-sareen proiektuak 

eraikin-inguruetan garatzea. 

3.Ikus-entzunezko produkziorako eta 

irratizko hedapenerako sistemak 

muntatzeko eta mantentzeko lanak 

kudeatzea eta ikuskatzea 

ELEE - 

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

Sare elektrikoak 

muntatzeko eragiketa 

osagarriak 

Behe-tentsioko instalazio 

elektrikoak muntatzea eta 

mantentzea 

1. Bigarren eta hirugarren 

kategoriako goi-tentsioko sare 

elektrikoak eta transformazio-

zentroak muntatzea eta mantentzea. 

2. Eraikinetan helburu 
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berezietarako instalazio elektrikoak 

jartzeko proiektuak garatzea. 

3. Behe- eta goi-tentsioko 

elektrizitate-sareak jartzeko 

proiektuak garatzea. 

4. eraikinetan instalazio 

elektrikoak muntatzeko eta 

mantentzeko lanak kudeatzea eta 

ikuskatzea. 

5. Bigarren eta hirugarren 

kategoriako goi-tentsioko 

elektrizitate-sareak eta 

transformazio-zentroak muntatzea 

eta mantentzea. 

6. Bigarren eta hirugarren 

kategoriako goi-tentsioko lurpeko 

elektrizitate-sareak eta aterpeko 

transformazio-zentroak 

muntatzeko eta mantentzeko 

lanak kudeatzea eta ikuskatzea. 

7. Behe-tentsioko 

elektrizitate-sareak eta kanpoko 

argiak muntatzeko eta 

mantentzeko lanak kudeatzea eta 

ikuskatzea 

ELEM - MÁQUINAS 

ELECTROMECÁNICA

S 

 Sistema domotiko eta 

immotikoak muntatzea eta 

mantentzea 

1.Industria-automatizazioko 

sistemen proiektuak garatzea. 

2.Industria-automatizazioko 

sistemak muntatzea eta mantentzea 
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ELIKAGAIEN 

INDUSTRIAK 

NAK - ACEITES Y 

GRASAS 

 Oliba-olioak lortzea 

Hazien olioak eta koipeak lortzea 

Olioen eta jateko koipeen 

industriak 

 

 

 

INAD - ALIMENTOS 

DIVERSOS 

1. Elikagaien 

industriako 

elaborazio-

eragiketa 

osagarriak. 

2.Elikagaien 

industriako 

mantentze-

lanetako eta 

barne-garraioko 

eragiketa 

osagarriak 

2. Azukrea elaboratzea. 

3. Kafez egindako produktuen eta kafe-

suzedaneoen fabrikazioa. 

4. Animaliak elikatzeko produktuen 

elaborazioa. 

5. Produktu xigortuen eta aperitibo 

trinkotuen fabrikazioa 

 

 

INAH - BEBIDAS 

 1.Ardoak eta likoreak elaboratzea 

2.Garagardogintza. 

3.Freskagarrien eta edateko ur 

ontziratuen elaborazioa. 

1.Ardoa eta likoreak egiteko 

prozesua. 

2.Enoteknia 

INAV - CONSERVAS 

VEGETALES 

 Landare-kontserbak fabrikatzea Kontserben eta landare-

zukuen industriak 

INAI - CÁRNICAS  1.Harakintza eta haragikien elaborazioa. 

2.Animaliak hiltzea, prestatzea eta 

zatikatzea 

Harakintza-industriak 

INAE - LÁCTEOS  1.Gaztagintza. 

2.Kontsumoko esneak eta esnekiak 

elaboratzea 

Esnekigintza 

INAF - PANADERÍA 

PASTELERÍA, 

CONFITERÍA Y 

 1.Okintza eta opilgintza. 

2. Pastelgintza eta konfiteria 

Zereal- eta gozo-jakien 

industriak 
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MOLINERÍA 

INAJ - PRODUCTOS 

DE LA PESCA 

 Arrandegia eta arrantzaren eta 

akuikulturaren ondoriozko produktuen 

elaborazioa 

Manipulazioa eta 

kontserbazioa arrantzan eta 

akuikulturan 
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ENERGIA ETA URA 

ENAA - AGUA  Ur-sareak muntatzea eta mantentzea Ur- eta saneamendu-sare eta 

instalazioen muntaketa eta 

mantentze-lanak antolatzea 

eta kontrolatzea 

ENAC - EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

  Eraikinen energia-

eraginkortasuna 

ENAL - ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

  1.Zentral termoelektrikoetako 

jarduna kudeatzea. 

2.Eragiketa-kudeaketa zentral 

hidroelektrikoetan. 

3.Azpiestazio elektrikoak 

muntatzeko eta mantentzeko 

lanak kudeatzea 

ENAE - ENERGÍAS 

RENOVABLES 

 1.Eguzki-instalazio fotovoltaikoak 

muntatzea eta mantentzea. 

1. Eguzki-instalazio termikoak 

muntatzea eta mantentzea. 

1.Eguzki-instalazio 

termikoen antolamendua eta 

proiektuak. 

2.Parke eolikoak muntatzeko 

eta mantentzeko lanak 

kudeatzea. 

3.Eguzki-instalazio 

fotovoltaikoen antolamendua 

eta proiektuak 

ENAS - GAS  1.Gas-sareak muntatzea eta mantentzea. 

2.Gas-sareak muntatzeko eta 

mantentzeko lanak kudeatzea 

Gas-sareak muntatzeko eta 

mantentzeko lanak kudeatzea 
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ERAIKUNTZA ETA 

OBRA ZIBILA 

EOCB - 

ALBAÑILERÍA Y 

ACABADOS 

1.Eraikuntzako estaldura 

jarraituetako eragiketa 

osagarriak. 

2.Fabrika eta estalkietako 

igeltserotzako eragiketa 

osagarriak.  

3.Akabera zurrunetako eta 

urbanizazioko eragiketa 

osagarriak 

Igeltserotzako fabrikak  

EOCE - 

ESTRUCTURAS 

Hormigoi-eragiketak  Jasotzeak eta zuinketak 

EOCO - PROYECTO 

Y SEGUIMIENTO 

DE OBRAS 

  1.Eraikuntza-proiektuak 

irudikatzea. 

2.Eraikuntzako proiektuak 

eta obrak kontrolatzea. 

3.Obra zibileko proiektuak 

irudikatzea 

 

 

 

ERAUZKETA 

INDUSTRIAK 

IEXM - MINERÍA Lurpeko eta aire zabaleko 

indusketako eragiketa 

osagarriak. 

Indusketako instalazioen, 

tresneriaren eta planten 

muntaketako eta mantentze-lan 

mekanikoetako eragiketa 

osagarriak.  

1. Abiarazte hautakorreko lurpeko 

indusketa mekanizatua. 

2. Zundaketak. 

3. Ebakidura txikiko lurpeko 

indusketa mekanizatua. 

4. Lehergailuen bidezko lurpeko 

leherketa. 

5. Erauzketa-industrietako lurpeko 

garraio-instalazioetako eragiketak. 

6. Lehergailu bidezko aire 

zabaleko indusketa 

Ebakidura osoko lurpeko 

indusketa mekanizatua 

tuneladoraz 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=EOC&area=EOCB
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http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=EOC&area=EOCO
http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=EOC&area=EOCO
http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=EOC&area=EOCO
http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=IEX&area=IEXM


GAITASUN ZIURTAGIRIAK  
 

 

  

 

IEXD - PIEDRA 

NATURAL 

Harri naturala lantzeko eta 

mineralak eta arrokak tratatzeko 

eta ustiatzeko instalazioetako 

eragiketa osagarriak. 

 

1.Harri naturala lantzea. 

2. Harri naturala erauztea 

3. Artisautzako eta zaharberritzeko 

obrak harri naturalean 

4. Harri naturala jartzea 

1. Harri naturalezko 

proiektuak diseinatzea eta 

koordinatzea. 

2. Harri naturalezko 

zaharberritze-obrak egitea eta 

gainbegiratzea 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=IEX&area=IEXD
http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=IEX&area=IEXD
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FABRIKAZIO 

MEKANIKOA 
 

FMEA - 

CONSTRUCCIONES 

AERONÁUTICAS 

 1. Aireontzien egitura, instalazio, 

sistema eta ekipoak muntatzea eta 

mantentzea. 
 

2.Osagai aeroespazialen 

fabrikazioa material konposatuen 

bidez  

 

FMEC - 

CONSTRUCCIONES 

METÁLICAS 

 1.Industria-hoditeriako 

instalazioen fabrikazioa eta 

muntaketa. 

2.Elektrodo estalizko eta tig 

bidezko soldadura. 

3.Oxigas bidezko soldadura eta 

mig/mag bidezko soldadura 

1.Produkzioa metal- 

eraikuntzetan. 

2. Galdaragintza eta metal-

egituren diseinua. 

3.Industria-hodigintzako 

diseinua. 

4.Diseinua ontzigintza-

industrian 

FMEF - FUNDICIÓN  1.Fusioa eta isurketa. 

2.Moldeaketa eta argintza. 

Galdaketa eta 

pulbimetalurgia bidezko 

produkzioa 

FMEH - 

OPERACIONES 

MECÁNICAS 

 1. Txirbil-harroketa bidezko 

mekanizazioa. 

2. Fabrikazio mekanikoko 

tratamendu termikoak. 

3. Ebaketa eta konformazio 

bidezko mekanizazioa. 

4. Azaleko tratamenduak. 

5. Urraduraren, 

elektrohigaduraren eta prozedura 

berezien bidezko mekanizazioa 

 

 FMEM -  Ekipo-ondasunen eta industria- 1.Fabrikazio mekanikoko 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=FME&area=FMEA
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http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=FME&area=FMEC
http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=FME&area=FMEC
http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=FME&area=FMEF
http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=FME&area=FMEH
http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=FME&area=FMEH
http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=FME&area=FMEH
http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=FME&area=FMEM


GAITASUN ZIURTAGIRIAK  
 

 

PRODUCCIÓN 

MECÁNICA 

makineriaren muntaketa eta 

abiaraztea 

produktuen diseinua. 

2.Produkzioaren kudeaketa 

fabrikazio mekanikoan. 

3.Mekanizazio, konformazio 

eta muntaketa mekanikoko 

produkzioa. 

4.Txapa prozesatzeko tresnak 

diseinatzea. 

5.Galdaketarako edo forja-

lanetarako molde eta 

modeloen diseinua 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=FME&area=FMEM
http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=FME&area=FMEM
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GARRAIOA ETA 

IBILGAILUEN 

MANTENTZE 

LANAK 

 

TMVO - 

AERONÁUTICA 

Mantentze aeronautikoko 

eragiketa osagarriak 

  

TMVL - 

CARROCERÍA DE 

VEHÍCULOS 

Ibilgailuen karrozeria 

mantentzeko eragiketa 

osagarriak 

1.Ibilgailuen karrozeriaren 

egiturazkoak ez diren elementuak 

mantentzea. 

2.Ibilgailuen karrozeriaren 

egiturak mantentzea. 

3.Ibilgailuaren gainazalak 

txukuntzea eta dekoratzea 

4.Ibilgailuen pintura 

Karrozeria-arloa 

planifikatzea eta kontrolatzea 

TMVI - 

CONDUCCIÓN DE 

VEHÍCULOS POR 

CARRETERA 

 Autobusak gidatzea Salgaiak errepidez 

garraiatzeko ibilgailu astunak 

gidatzea 

TMVG - 

ELECTROMECÁNI

CA DE VEHÍCULO 

Ibilgailuen elektromekanikako 

mantentze-eragiketa osagarriak 

1. Ibilgailuen sistema elektrikoen 

eta elektronikoen mantentze-

lanak. 

2. Nekazaritzarako, erauzketa-

industrietarako eta eraikuntzarako 

eta obra zibiletarako makineriaren 

errodaje- eta transmisio-sistemak, 

ekipoak eta lanabesak. 

3. Ibilgailu automobilen indarra 

transmititzeko sistemen eta 

errodaje-trenen mantentze-lanak. 

4. Nekazaritzarako, erauzketa-

industrietarako eta eraikuntzarako 

Elektromekanika-arloaren 

planifikazioa eta kontrola 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=TMV&area=TMVO
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eta obra zibiletarako makineriaren 

motorrak eta segurtasun- eta 

erosotasun-sistema elektrikoak 

mantentzea. 

5. Motorraren eta horren sistema 

osagarrien mantentze-lanak 
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GIZARTE ETA 

KULTURA 

ZERBITZUAK 

MVU - NÁUTICA 1.Kirol-ontzien eta laketontzien 

sistemak eta ekipoak 

mantentzeko eragiketa 

lagungarriak. 

2.Kirol-ontzien eta laketontzien 

egiturazko osagaiak 

mantentzeko eta gainazalak 

estaltzeko eragiketa lagungarriak 

  

SSCB - 

ACTIVIDADES 

CULTURALES Y 

RECREATIVAS 

 Haurren eta gazteen aisialdiko 

jardueren dinamizazioa 

1.Komunitate-dinamizazioa. 

Kultura-ekintzen 

dinamizazioa, programazioa 

eta garapena. 

2.Liburutegi-zerbitzuak 

ematea. 

3.Haurren eta gazteen 

aisialdiko jardueren 

zuzendaritza eta koordinazioa 

SSCG - ATENCIÓN 

SOCIAL 

 1.Telelaguntzako deien kudeaketa. 

2.Pertsonei etxean gizarte- eta 

osasun-arreta ematea. 

3.Mendeko pertsonei gizarte-

erakundeetan gizarte- eta osasun-

arreta ematea 

1.Desgaitasuna duten 

pertsonak lanean txertatzea. 

2.Gizarte-bitartekotza 

SSCE - 

FORMACIÓN Y 

EDUCACIÓN 

  1.Gazteentzako informazioa. 

2.Enplegurako lanbide-

heziketako irakaskuntza 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=TMV&area=TMVU
http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=SSC&area=SSCB
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 SSCI - SERVICIOS 

AL CONSUMIDOR 

Etxeko enplegua. 

Eraikin eta lokaletan gainazalak 

eta altzariak garbitzea. 

  

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=SSC&area=SSCI
http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=SSC&area=SSCI
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GORPUTZ ETA 

KIROL EKINTZAK 

AFDA - 

ACTIVIDADES 

FÍSICO 

DEPORTIVAS 

RECREATIVAS 

 1.Bizikletazko ibilbideetan 

zeharreko gidaritza. 

2.Ingurune naturalean, zaldi-

ibilbideetan zeharreko gidaritza.  

. 

 

1.Taldeko egokitze fisikoa 

musikaren laguntzaz. 

2.Uretako fitnessa eta 

hidrozinesia. *oraindik 

eraikuntzan 

 

3. Egokitze fisikoa erabilera 

anitzeko entrenamendu-gelan  

4. Gorputz-, kirol- eta jolas-

animazioa: *oraindik 

eraikuntzan 

 

6. Igeriketa-jarduerak 

7. Yoga-heziketa*oraindik 

eraikuntzan 

 

8. Ahalmen urriko 

pertsonentzako gorputz-, kirol- 

eta jolas-animazioa*oraindik 

eraikuntzan 

 AFDP - 

PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓ 

 1.Ur-instalazioetako sorospena. 

2.Pistak balizatzea, seinaleak 

jartzea eta sorospena eskiatzeko 

eremuetan*oraindik eraikuntzan. 

3.Sorospena ur-eremu naturaletan. 

4. Sorospen-zerbitzuen 

koordinazioa ur-instalazioetan eta 

ur-ingurune naturaletan. *oraindik 

 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=AFD&area=AFDA
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eraikuntzan. 
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INFORMATIKA 

ETA 

KOMUNIKAZIOAK 

IFCM - 

COMUNICACIONE

S 

 1.Ahotsa eta datuak 

komunikatzeko sistemetako 

eragiketa. 

2.Lehenengo mailako mantentzea 

irrati-komunikazioko sistemetan 

1.Ahots- eta datu-sareen 

kudeaketa. 

2.Komunikazio-sareetan 

alarmak kudeatzea eta 

ikuskatzea 

IFCD - 

DESARROLLO 

 Web-orriak egitea eta argitaratzea Zeramikazko konposizioak 

garatzea 

IFCT - SISTEMAS Y 

TELEMÁTICA 

Mikroinformatika-sistemak 

muntatzeko eta mantentzeko 

eragiketa osagarriak 

Saileko sareen administrazioa eta 

diseinua. 

Mikroinformatika-sistemak. 

Ahotsa eta datuak komunikatzeko 

sistemetako eragiketa. 

Mikroinformatika-sistemak 

muntatzea eta konpontzea 

1. Informatika-segurtasuna. 

2. Datu-baseen 

administrazioa. 

3. Sarrerak eta presentzia 

kontrolatzeko eta bideoz 

zaintzeko sistema 

domotikoetan/immotikoetan 

informatika-elementuak 

ezartzea eta kudeatzea. 

4. Saileko sareen 

administrazioa eta diseinua. 

5. Interneteko zerbitzuak 

administratzea. 

6. Sistema informatikoen 

kudeaketa. 

7. Informatika-sistemen 

programazioa 

8. Enpresa-baliabideak 

planifikatzeko sistemen eta 

bezeroekiko harremanak 

kudeatzeko sistemen 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=IFC&area=IFCM
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administrazioa eta 

programazioa 
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INSTALATZEA 

ETA 

MANTENTZEA 
 

IMAR - FRÍO Y 

CLIMATIZACIÓN 

 Hozteko instalazioak muntatzea 

eta mantentzea. 

Girotzeko eta 

aireztatzeko/erauzteko instalazioak 

muntatzea eta mantentzea. 

Bero-instalazioak muntatzea eta 

mantentzea. 

1. Girotzeko eta 

aireztatzeko/erauzteko 

instalazioen proiektuak 

garatzea. 

2. Hotz-instalazioen 

proiektuak garatzea. 

3. Fluidoak banatzeko 

sareen eta sistemen 

proiektuak garatzea. 

4. Hozteko instalazioen 

muntaketa mantentzeko eta 

ikuskatzeko lanak egitea, 

planifikatzea eta kudeatzea. 

5. Girotzeko eta 

aireztatzeko/erauzteko 

instalazioak mantentzeko eta 

muntaia ikuskatzeko lanak 

planifikatzea, kudeatzea eta 

egitea. 

6. Bero-instalazioak 

jartzeko proiektuak garatzea. 

7. Bero-instalazioak 

mantentzeko eta muntaia 

ikuskatzeko lanak 

planifikatzea, kudeatzea eta 

egitea 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=IMA&area=IMAR
http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=IMA&area=IMAR
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IMAQ - 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

INDUSTRIAL 

 Tresneria industrialaren mantentze 

eta muntatze mekanikoa. 

Igogailuak eta igotzeko eta 

garraiatzeko beste ekipo finko 

batzuk instalatzea eta mantentzea. 

 

Makineria, tresneria 

industriala eta produkzio-

lerro automatizatuak 

mantentzeko eta muntaketa 

ikuskatzeko lanak 

planifikatzea, kudeatzea eta 

egitea. 

Biltegiratzeko, mantentze-

lanetarako, igotzeko eta 

garraiatzeko instalazioen 

proiektuak garatzea. 

 

IMAI - MONTAJE Y 

MANTENIMIENTO 

DE 

INSTALACIONES 

Etxeko iturgintzako eta 

berotzeko eta girotzeko 

eragiketak 

Isolamendu termiko eta 

akustikorako eta suaren aurka 

babes pasiboa emateko sistemak 

instalatzea eta mantentze 

1.Fluidoak banatzeko sareak 

eta sistemak mantentzeko eta 

muntaia ikuskatzeko lanak 

planifikatzea, kudeatzea eta 

egitea. 

2.Isolamendu termiko eta 

akustikorako eta suaren 

aurkako sistemak muntatzeko 

eta mantentzeko lanak 

kudeatzea eta ikuskatzea 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=IMA&area=IMAQ
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IRUDI 

PERTSONALA 

IMPE - ESTÉTICA Estetikako zerbitzu osagarriak 1.Esku-oinen estetika-

zainketak. 

2.Higieneko, depilazioko eta 

makillajeko estetika-zerbitzuak 

1. Beltzarantzea, makillajea eta 

depilazioa, aurreratua. 

2. Estetikako masajeak eta 

zentzumen-teknika elkartuak. 

3. Makillaje integrala. 

4. Estetikako tratamenduak 

5. Hidrotermala 

IMPQ - 

PELUQUERÍA 

Ile-apainketako zerbitzu 

osagarriak 

Ile-apainketa 1.Ile-apainketa teknikoa eta 

artistikoa. 

2.Ilearen tratamendu estetikoak  

 
IRUDIA ETA 

SOINUA  
 

IMST - 

PRODUCCIONES 

FOTOGRÁFICAS 

 Irudi-laborategiko ekoizpen-

eragiketak 

1.Argazki-produkzioa. 

2.Irudi-laborategiko ekoizpena 

 IMSV - 

PRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL 

  1. Telebistako errealizaziorako 

laguntza. 

2. Zinemako eta ikus-

entzunezko obren 

produkziorako laguntza. 

3. Ikus-entzunezkoen 

muntaketa eta produkzioa. 

4. Telebistako produkziorako 

laguntza. 

5. Multimedia ikus-entzunezko 

produktu elkarreragileak 

garatzea. 

6. Zinemako, bideoko eta 

telebistako kameralaria. 

Zinema-zuzendaritzarako eta 

http://www.lanbide.net/plsql/ce_certificados?idioma=E&familia=IMP&area=IMPE
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ikus-entzunezkoen 

zuzendaritzarako laguntza 
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ITSASOA 

ETA 

ARRANTZA 
 

MAPU - 

ACUICULTURA 

Espezie urtarrak gizentzeko 

jarduerak. 

Plankton-hazkuntzako eta 

espezie urtarrak hazteko 

jarduerak 

1.Arrainak, oskoldunak eta 

zefalopodoak gizentzea. 

2.Molusku bibalboak gizentzea 

3.Akuikulturako haztegi-

ekoizpena. 

4.Elikagai biziaren produkzioa 

Akuikulturako gizentzeko 

ekoizpenaren kudeaketa 

MAPN - PESCA Y 

NAVEGACIÓN 

1. Jarduera osagarriak eta 

itsasontziari portuan 

laguntzekoak. 

2. Jarduerak sareko arrantzan 

eta itsaski-bilketan, eta itsas 

garraioan. 

3. Tretza-, arraste- eta 

inguraketa-arrantzako eta 

itsas garraioko jarduerak. 

4. Portuan eta buietan 

amarratzea 

1.Tresneria eta aparailuak egitea 

eta mantentzea. 

2.Bertako arrantza. 

3.Koordinazio-eragiketak 

bizkarrean eta arrantza-parkean. 

4.Itsas garraioko eta baxurako 

arrantzako eragiketak. 

5.Barruko uretan eta kostaldetik 

gertu dauden uretan nabigatzea 

1.Lonjak antolatzea. 

2.Arrantzarako dokumentazioa. 

3.Arrantza-ontzi baten jarduera 

behatzea eta harrapaketak 

kontrolatzea 
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KIMIKA QUIA - ANÁLISIS Y 

CONTROL 

  1. Saiakuntza fisikoak eta 

fisiko-kimikoak. 

2. Produktu farmazeutikoen eta 

antzekoen fabrikazioaren 

antolaketa eta kontrola. 

3. Saiakuntza mikrobiologikoak 

eta bioteknologikoak. 

4. Analisi kimikoa 

QUIM - 

FARMAQUÍMICA 

 1.Farmaziako eta antzeko 

produktuak lantzea. 

2.Produktu farmazeutikoak eta 

antzekoak egokitzeko eragiketak 

1.Produktu farmazeutikoen eta 

antzekoen fabrikazioaren 

antolaketa eta kontrola. 

2.Produktu farmazeutikoak eta 

antzekoak egokitzeko lanen 

antolaketa eta kontrola 

QUIO - PASTA, 

PAPEL Y CARTÓN 

 1.Paper-oreak prestatzea. 

2.Lixiba beltzak eta energia 

berreskuratzea 

 

QUIE - PROCESO 

QUÍMICO 

Kimika-industria eta -

laborategietako eragiketa 

osagarriak eta biltegikoak 

1.Kimika-instalazioko oinarrizko 

eragiketak. 

2.Energia-instalazioetako eta 

zerbitzu osagarrietako 

eragiketak. 

3.Produktuak mugitzeko eta 

entregatzeko eragiketak industria 

kimikoan 

1.Kimika-instalazioaren kudeaketa 

eta kontrola. 

2.Kimika transformatzaileko 

prozesuen antolamendua eta 

kontrola 

QUIT - 

TRANSFORMACIÓ

N DE POLÍMEROS 

 Polimero termoegonkorrak eta 

haien konposatuak 

transformatzeko eragiketak. 

Polimero termoplastikoak 

eraldatzeko eragiketak. 

Kautxuaren transformazioaren 
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Polimero termoplastikoak 

transformatzeko eragiketak. 

Kautxua transformatzeko 

eragiketak 

antolamendua eta kontrola. 

Polimero termoplastikoen 

transformazioaren antolamendua 

eta kontrola 
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MERKATARITZA 

ETA MARKETINA 

 
 

 

COMT - 

COMPRAVENTA 

Merkataritzako jarduera 

lagungarriak 

Salmenten merkataritza-

kudeaketa 

1. Bezero, kontsumitzaile eta 

erabiltzaileei arreta ematea. 

2. Nazioarteko merkataritzaren 

administrazio- eta finantza-kudeaketa 

3. Kontsumoaren alorreko kontrola 

eta prestakuntza. 

4. Salmenten merkataritza-kudeaketa 

COML - LOGÍSTICA 

COMERCIAL Y 

GESTIÓN DEL 

TRANSPORTE 

Biltegiko jarduera lagungarriak  1.Errepideko salgai-trafikoa. 

2.Garraioaren eta banaketaren 

antolaketa. 

3.Hornikuntzaren kudeaketa eta 

kontrola. 

4.Biltegien antolaketa eta kudeaketa 

COMM - 

MARKETING Y 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

  1.Nazioarteko salerosketa eta 

marketinga. 

2.Salmenten merkataritza-kudeaketa 
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NEKAZARITZA 

AGAU - 

AGRICULTURA 

Nekazaritzako jarduera 

osagarriak 

1. Belarkien laborantza. 

2. Frutagintza 

3. Baratzezaintza eta 

lorezaintza. 

4. Nekazaritza ekologikoa. 

5. Haziak eta landareak 

mintegian 

ekoizteaNekazaritzako 

makineria erabiltzea eta 

mantentzea 

1.Nekazaritza-produkzioaren 

kudeaketa. 

2.Haziak eta landareak mintegian 

ekoiztea 

AGAR - FORESTAL Baso-aprobetxamenduetako 

jarduera osagarriak. 

Mendiak kontserbatzeko eta 

hobetzeko jarduera osagarriak 

1.Baso-ustiapenak. 

2.Baso-berritzeak eta basoen 

tratamenduak. 

 

1.Baso-berritzeak eta basoen 

tratamenduak kudeatzea. 

2.Baso-aprobetxamenduak 

AGAN - 

GANADERÍA 

Abeltzaintzako jarduera 

osagarriak 

1. Hegazti-produkzio 

intentsiboa. 

2. Untxi-Ekoizpen intentsiboa. 

3. Abeltzaintza ekologikoa. 

4. Zaldien zaintza eta 

maneiua. 

5. Zaldien oinarrizko heztea. 

6. Erlezaintza. 

7. Ugaltzeko eta hazteko 

txerri-produkzioa. 

8. Aurrerakoak hazteko eta 

gizentzeko txerri-produkzioa 

1.Zaldi-hazkuntza. 

2.Zaldiak ferratzea 

AGAJ - 

JARDINERÍA 

Loradendako jarduera 

osagarriak. 

Loradendako jarduerak. 

Lorategiak eta berdeguneak 

1. Zuhaitz eta palmondo 

apaingarriak kudeatzea eta 
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Mintegi, lorategi eta lorazaintza-

zentroetako jarduera osagarriak 

instalatzea eta mantentzea. mantentzea. 

2. Kirol-zelaietan soropila 

instalatzeko eta mantentzeko 

lanak kudeatzea. 

3. Lorezaintza eta paisaia 

lehengoratzea. 

4. Lore-artea eta loradendako 

jardueren kudeaketa 

 

 

OSASUNA 

SANT - ATENCIÓN 

SANITARIA  

 Biktima anitzentzako eta 

katastrofeetako osasun-arreta. 

Osasun-garraioa 

 

SANP - SERVICIOS 

Y PRODUCTOS 

SANITARIOS 

  Tanatopraxia 

 

 

 

SEGURTASUNA 

ETA 

INGURUMENA 

 

 

 

 

SEAG - GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Toki irekietako eta industria-

instalazioetako garbiketa 

1. Hiri- eta industria-

hondakinak kudeatzea. 

2. Izurriak kontrolatzeko 

zerbitzuak. 

3. Urak tratatzeko estazioetako 

eragiketa 

1. Ingurumen-arloko 

interpretazioa eta hezkuntza. 

2. Airearen kutsadura 

kontrolatzea. 

3. Ingurumen-kudeaketa. 

Ingurune naturala kontrolatzea 

eta babestea 

4. Ingurune naturala kontrolatzea 

eta babestea 
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TURISMOA ETA 

OSTALARITZA 

HOTU - 

AGROTURISMO 

 Landa-ostatua  

HOTA - 

ALOJAMIENTO 

Ostatuetan solairuetako 

oinarrizko lanak egitea 

 Ostatuetako garbiketak eta 

solairuak kudeatzea. 

Ostatuetako harrera 

 

HOTJ - JUEGOS DE 

AZAR 

Jokorako eragiketak bingo-

establezimenduetan 

Jokorako eragiketak kasino-

mahaietan 

 

HOTR - 

RESTAURACIÓN 

Sukaldaritzako oinarrizko 

eragiketak. 

Pastelgintzako oinarrizko 

eragiketak  

Jatetxeko eta tabernako 

oinarrizko eragiketak. 

Cateringeko oinarrizko 

eragiketak 

Sukaldaritza. 

Tabernako eta kafetegiko 

zerbitzuak. 

Gozogintza  

Jatetxeko zerbitzuak 

1. Sukaldeetako ekoizpena eta 

zuzendaritza. 

2. Sommelier-lanak. 

3. Gozogintzako zuzendaritza eta 

ekoizpena 

4. Jatetxe-arloko zuzendaritza. 

5. Jatetxe-arloko zerbitzu-

prozesuak kudeatzea 

HOTT - TURISMO   1. Bidaia konbinatuak eta 

ekitaldiak sortzea eta kudeatzea. 

2.Turismo-produktuak eta 

zerbitzuak saltzea. 

3.Tokiko turismoa sustatzea eta 

bisitaria informatzea 
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ZURGINTZA, 

ALTZARIGINTZA 

ETA KORTXOA 

MAMB - 

INSTALACIÓN Y 

AMUEBLAMIENTO 

 1. Zurezko eraikuntzen 

muntaketa eta instalazioa 

2. Altzariak instalatzea. 

3. Arotzeriako elementuak 

instalatzea 

Instalatzeko eta altzariz janzteko 

proiektuak 

 MAMD - 

PRODUCCIÓN 

CARPINTERÍA Y 

MUEBLE 

1.Arotzeriako eta altzarigintzako 

elementuetan bernizak eta lakak 

aplikatzea. 

2.Arotzeriako eta altzarigintzako 

lanak. 

 

1.Altzariak eta arotzeriako 

elementuak muntatzea. 

2.Arotzeriako eta altzarigintzako 

akabera. 

3.Zura eta deribatuak 

mekanizatzea 

1.Altzarigintzako eta zurgintzako 

ekoizpenaren antolaketa eta 

kudeaketa. 

2.Zura eta kortxoa lantzeko 

industrietako fabrikazioaren 

plangintza eta kudeaketa. 

3.Arotzeriako eta altzarigintzako 

proiektuak 

 MAMA - 

TRANSFORMACIÓ

N MADERA Y 

CORCHO 

1.Kortxozko tapoien fabrikazioa. 

2.Kortxozko objektuen 

fabrikazioa. 

 

1.Xaflak, taulak, kontraxaflatuak 

eta errexaflatuak egitea. 

2.Zur-zerratokia. 

3.Zur-partikula eta -zuntzez 

egindako taulen fabrikazioa. 

4Zura prestatzea 
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