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Goi Mailako heziketa zikloa: Automatizazio eta Robotika Industriala
Zertarako prestatzen nau?

Zer ikasiko dut?

Industria-sistemetako prozesuen neurketa, erregulazio
eta kontroleko instalazio automatikoak muntatzeko eta
mantentzeko proiektuak garatzea eta kudeatzea, eta
sistema horiek muntatu, mantendu eta abian jartzeko
lanak gainbegiratzea eta egitea, betiere kalitate eta
segurtasun-irizpideak errespetatuta eta ingurumen eta
diseinuarekiko errespetuzko irizpideak errespetatuta.

- Instalazio eta sistema automatikoak arauzko zehaztapenen eta
jarraibideen arabera konfiguratzea.
- Instalazio automatikoan beharrezkoak diren kableatu eta
interkonexioko tresneriak eta elementuak hautatzea.
- Kontrol-programak lantzea, zehaztapenen arabera eta instalazioaren
ezaugarri funtzionalen arabera.
- Tresneria konfiguratzea eta, horretarako, komunikazio-sareak
kontrolatzeko eta kudeatzeko programak garatzea.
- Instalazio eta sistema automatikoetako planoak eta eskemak lantzea.
- Zehaztapenak abiapuntu izanik, instalazio automatikoak abian
jartzeko muntaiaren protokoloa, probak eta jarraibideak definitzea.
- Instalazioa dokumentazio teknikoaren arabera zuinkatzea, bere
eskumeneko arazoak konponduz eta beste kontingentzia batzuen
berri emanez, muntatze-lanen bideragarritasuna ziurtatzeko.
- Sistema automatikoetan instalazio elektriko eta elektronikoekin,
kontrolekoekin eta komunikazio-azpiegiturekin lotzen diren tresnak
eta elementuak gainbegiratzea eta/edo muntatzea.
- Instalazioak eta tresneria gainbegiratzea eta/edo mantentzea.

Non egin ahal izango dut lan?
Sistema automatiko industrialekin lotzen diren enpresetan
egiten du lan, automatizazio industrialeko sistemak
diseinatzearen, muntatzearen eta mantentzearen arloetan:
- Automatizazio industrialeko sistemak muntatzeko eta
mantentzeko lanak gainbegiratzen dituen taldeko burua.
- Aparatu, koadro eta tresneria elektronikoen
egiaztatzailea.
- Lantegi elektromekanikoko taldeko burua.
- Automatizazio industrialeko sistemak mantentzeko lanen
antolamenduko teknikaria.
- Automatizazio industrialeko sistemak abian jartzeko
teknikaria.
- Automatizazio industrialeko sistemetako
kontrol-sistemen proiektugilea.
- Automatizazio industrialeko sistemetako neurketa- eta
erregulazio-sistemen proiektugilea.
- Automatizazio industrialeko sistemetan,
komunikazio-sareen proiektugilea.
- Robot industrialen programatzaile kontrolatzailea.
- Kontrol elektrikoko sistemen diseinuko teknikaria.
- Automatizazio industrialean integratutako zirkuituen eta
sistemen diseinatzailea.

Prestakuntza plana
Iraupena: 2.000 ordu (2 ikasturte, hiruhileko bat enpresa baten
praktikak egiteko barne).
Sartzeko baldintzak:
- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) graduatu-titulua.
- Sarrera-proba bat egitea.
* Lanbide Heziketa Duala egiteko aukera izango duzu, horrela lana eta
ikasketak aldi berean egin ahal izango dituzu.

MODULUAK

1. IKASTURTEA
ORDUAK ASTEAN

Sistema elektrikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak
Sistema sekuentzial programagarriak
Neurketa eta erregulazio sistemak

5
5
5

Potentzia-sistemak

6

Dokumentazio teknikoa

3

Industria-informatika
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Sistema programagarri aurreratuak
Industria-robotika

Iraila- ekaina

2. IKASTURTEA
ORDUAK ASTEAN
Iraila- ekaina

3

3
6
5

Industria-komunikazioak

7

Automatizazio industrialeko sistemen integrazioa
Ingeles teknikoa

7
2

Enpresa eta ekimen sortzailea
Automatizazioko eta robotika industrialeko proiektua
Lantokiko prestakuntza

3
50 ordu guztiak,

martxotik ekainera

360

* Bi urtean prestatuko zaitugu; arau berriei eta gertatzen ari diren teknologi aldaketei egokituta eta azken teknologia duten ekipoak
eta tresneria erabilita. Gainera, azken hiruhilekoan praktikak egingo dituzu sektoreko enpresetan, instututik koordinatuta eta
lanpostua aurkitzea helburu duela.

