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Bigarren zikloko Metal Eraikuntza Profesionalerako Txartela:
instalazioak, konponketak, muntaketak, egitura metalikoak, sarrailak eta
metalurgia. Elektrizitatea: tentsio altuko eta baxuko instalazio
elektrikoak muntatu eta mantentzea eta igogailuen operadoreak (32
ordu)
Ikastaroaren egunak: apirilaren 27tik 30era, 8:45etik 13:45era eta maitzak 4 eta 5, 8:30etik
14:30era.
Lekua: Portugaleteko Santa Klara kulturtegia.
HELBURUA
Ikastaroa bukatuta, lan-arriskuen prebentzioaren bigarren zikloko prestakuntza edukiko du
ikasleak, Metal Arloko Industria, Teknologia eta Zerbitzuen Estatu Hitzarmeneko IV.
eranskinean eta horren osteko hitzarmen kolektiboetan ezarritakoarekin bat etorriz.
EDUKIAK
INSTALAZIOAK,
KONPONKETAK,
MUNTAKETAK,
KOKALEKUAK ETA METALEZKO AROZTEGITZA.

METALEN

EGITURAK,

A. Lanen definizioa
Lanpostuaren arabera, lan hauek definitu daitezke: instalazio mekanikoak, trenbideak, eraikinak,
telekomunikazio instalazioak, gasa eta ur instalazioak aipatzen dituztenak, baita hiri mantentze
eta instalazioekin lotutakoak ere, aldamio industrialen muntaia eta desmuntaia eta isolamendu
industriala muntatzekoak.
B. Prebentzio teknika espezifikoak
Zeregin espezifikoan osasun eta segurtasun plana aplikatzea. Arriskuen ebaluazioa, planik ez
badago.
Babes kolektiboak (laneratzea, erabilerak, betebeharrak eta mantentzea).
Babes indibidualak (laneratzea, erabilerak, betebeharrak eta mantentzea).
Operadorearen prestakuntza espezifikoa.
Seinaleztapena.
Konexio elektriko edo mekanikoa.
C. Bitarteko, ekipamendu eta tresna osagarriak
Eskailerak.
Lanerako ekipamendua.
Material txikia.
Ekipo eta tresna eramangarriak.
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Mantentze eta egiaztapenak, fabrikatzailearen eskuliburua, elementu nagusien ezaugarriak,
segurtasun gailuak, dokumentazioa, altxatzeko sistemak, altxatzeko plataformak eta abar.
D. Lantokiaren eta ingurunearen egiaztapena, identifikazioa eta jarraipena
Arriskuak eta prebentzio neurri zehatzak.
Lantokiaren ingurunea ezagutzea eta bertan egotea.
Zereginen plangintza prebentzio ikuspegitik.
E. Jardueren arteko interferentziak
Aldibereko edo ondoz ondoko jarduerak.
Talde desberdinen beharren iragarpena.
F. Lehen sorospen eta larrialdietarako neurriak.
Oinarrizko jakintza espezifikoak. Helburuak eta funtzioa.
G. Eskubideak eta betebeharrak.
Esparru arautzaile orokorra eta espezifikoa.
Prebentzioaren antolaketa.
Laneko arriskuen prebentzioan parte hartzearen garrantziaz kontzientziatzea.
Parte hartzea, informazioa, kontsulta eta proposamenak.
ELEKTRIZITATEAREN EDUKIA: TENTSIO ALTU ETA BAXUKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN MANTENUA
A. Lanen definizioa.
Tentsio altuko eta batxuko aireko eta lurrazpiko linea elektrikoak.
Transformazio zentroak.
Azpiestazioak.
Muntaketa eta eraikuntza elektriko industrialak.
Aldi baterako obretarako instalazioak.
B. Prebentzio teknika espezifikoak.
Zeregin espezifikoan osasun eta segurtasun plana aplikatzea.
Arriskuen ebaluazioa planik ez badago.
Babes kolektiboak (laneratzea, erabilerak, betebeharrak eta mantentzea).
Babes indibidualak (laneratzea, erabilerak, betebeharrak eta mantentzea).
Linea bertikalak eta horizontalak muntatu, erabili eta desmuntatu euskarri eta egitura mota
desberdinetan.
C. Lagungarriak, ekipamendu eta tresna osagarriak.
Eskailerak.
Material txikia.
Ekipo eta tresna eramangarriak.
Tira, balaztatu eta zulatzeko makinak, polea, kableak, gidariaren irteerako gurdiak, tentsiorik
gabeko egiaztapen poloak.
Altxatzeko plataformak.
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D. Lantokiaren eta ingurunearen egiaztapena, identifikazioa eta jarraipena.
Arriskuak eta prebentzio neurri zehatzak.
Laneko ingurunea ezagutzea eta bertatik igarotzea. Zereginen plangintza prebentzio ikuspegitik.
E. Jardueren arteko interferentziak.
Aldibereko edo ondoz ondoko jarduerak.
Ekipamendu elektriko desberdinen beharren aurreikuspena.
F. Lehen sorospenak eta larrialdietarako neurriak.
Oinarrizko jakintza espezifikoak. Helburuak eta funtzioak.
G. Eskubideak eta betebeharrak.
Esparru arautzaile orokorra eta espezifikoa.
Prebentzioaren antolaketa.
Laneko arriskuen prebentzioan parte hartzearen garrantziaz kontzientziatzea.
Parte hartzea, informazioa, kontsulta eta proposamenak.
JASOGAILU-ERABILTZAILEENTZAKO EDUKI ESPEZIFIKOA
A. Lantokiaren eta ingurunearen egiaztapena, identifikazioa eta jarraipena.
Arriskuak eta beharrezkoak diren prebentzio neurriak.
Lantokiaren ingurunea ezagutzea (gordailuen eta hondakinen materialaren kokapena, konexioen
gertutasuna).
Zereginen plangintza prebentzioaren ikuspegitik.
Obrak zeharkatu (lubakiak, maldak).
Lantokian ezartzea (maila desberdinetako pertsonen erorketak prebenitzea, hirugarrenei kalteak
etab.).
B. Jardueren arteko interferentzia.
Aldibereko edo ondoz ondoko jarduerak
Lantegiaren aireztapena.
Zaratak.
Seinaleztapena eta garraioa.
C. Eskubideak eta betebeharrak.
Esparru arautzaile orokorra eta espezifikoa.
Prebentzioaren antolaketa.
Laneko arriskuen prebentzioan parte hartzearen garrantziaz kontzientziatzea.
Parte hartzea, informazioa, kontsulta eta proposamenak.
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PLAZA KOPURUA: 20
HARTZAILEAK:
Langabeak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda dauden pertsonak edo
enpleguaren hobekuntza egoeran daudenak, Portugaleten erroldatuta (lehentasunez) eta
gutxienez honako baldintza hauetako bat betetzen dutenak.
-

45 urtetik gorakoak izatea
Epe luzean langabe egon direnak
Ezgaitasuna dutenak
Bazterketa-arrisku egoeran egotea (apirilaren 16ko 40/2019
ezarritakoaren arabera, BAOko 2019ko apirilaren 5eko 79. zenbakikoa).

Foru

Dekretuan

