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IZENA 
HORMIGOI-ERAGIKETAK 
 

KODEA 
EOCH0108 
 

LANBIDE-ARLOA 
Eraikingintza eta Obra Zibila 
 

LANBIDE-EREMUA 
Egiturak 
 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
EOC051_1 Hormigoi-eragiketak (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa, eta 872/2007 EDko aldaketak, 2007ko uztailaren 

2koak) 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 
 

GAITASUN OROKORRA 
Obran hormigoiak jartzea (zimendatzeak, egitura-elementuak, zolatak eta zoladurak), hormigoitu aurreko eta ondorengo 
eragiketetan parte hartzea eta beste obra-leku batzuetako laguntza-lanak egitea, jasotako jarraibide teknikoei eta 
segurtasun- eta osasun-gaietan ezarritako aginduak betez. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0277_1 Hormigoitu aurreko eragiketetan parte hartzea 
 
- UC0278_1 Obran hormigoia jartzea. 
 
- UC0276_1 Eraikuntza-obretako lan osagarriak egitea 
 
- UC0869_1 Pastak, morteroak, itsasgarriak eta hormigoiak egitea. 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Ekoizpenaren arloan, enpresa txiki, ertain eta handietako soldatapeko langile gisa. 
 
Ekoizpen-sektoreak 
Eraikuntzaren sektorea, nagusiki obra berriak eta hormigoiaren osagai industrializatuen fabrikak 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
7120.006.2 Hormigoi-langilea. 
9602.001.4 Peoi espezializatua. 
Hormigoia ontzeko langilea. 6 

 
 
 

 



 
 

Hormigoi-eragiketak 

Hormigoizko zoladura jartzailea 
Enkofratzaile-laguntzailea. 
Burdinlari-laguntzailea. 
 
Jarduera profesionalerako beharrezko baldintzak: 
"Hormigoi-eragiketak" profesionaltasun-ziurtagiriaren Errege Dekretu honetan ezartzen den laneko arriskuen 
prebentzioari buruzko trebakuntzak bermatu egiten du Eraikuntzako txartel profesionala lortzeko behar den maila 
hartzen dela 2006ko urriaren 18ko 32/2006 Legean, Eraikuntzaren sektoreko azpikontratazioa arautzekoan, eta 
indarrean dagoen eraikuntzaren sektoreko hitzarmen orokorrean (2007-2011) ezarritako eskakizunekin bat etorriz. 

 
 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0277_1 
Hormigoitu aurreko eragiketak 30   

UF0200 Hormigoiak garraiatzea eta 
isurtzea 60 

MF0278_1 
Obran hormigoiak jartzea. 110 

UF0201 Hormigoiak trinkotzea eta 
ontzea 50 

MF0276_1 (ZEHARKAKOA) 
Obrako lan osagarriak  50   

MF0869_1 (ZEHARKAKOA) 
Pastak, morteroak, itsasgarriak eta hormigoiak  30 

  

MP0046: Hormigoi-eragiketetako lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak. 40 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 260 
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1. gaitasun-atala:  
HORMIGOITU AURREKO ERAGIKETETAN PARTE HARTZEA 
 
Kodea: UC0277_1 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Lanerako ekipoak (makinak, erremintak, tresnak, norbera babesteko ekipoak eta baliabide osagarriak) behar 
bezala erabiltzea, behar den errendimendua eta kalitatea lortzeko, ezarritako segurtasun-neurriak betez eta lanaldiaren 
amaierako eragiketak eginez. 

BI1.1 Aukeratzen diren materialak, makinak, erremintak, tresnak, norbera babesteko ekipoak eta baliabide 
osagarriak egokiak dira egin beharreko lana egiteko. 
BI1.2 Hartzen diren segurtasun-neurriak ahoz zein idatziz jasotako aginduak dira. 
BI1.3 Lanaldiaren amaierako mantentze-lanak behar bezala egiten dira erabilitako lan-ekipo guztietan. 

LB2: Forjaketa, lauza eta akabera linealetarako eskoramendu eta apeoak instalatzen eta kentzen laguntzea, emandako 
jarraibideak eta ezarritako segurtasun-baldintzak betez. 

BI2.1 Eskora, brida, sopanda, txarrantxa eta gainerako apeo-elementuak muntaketaren errendimendua 
optimizatzeko behar bezala banatzen dira gainazalaren gainean. 
BI2.2 Elementu sinpleen muntaketa errepikakorrak emandako jarraibideak betez eta adierazitako errendimendua 
lortuz egiten dira. 
BI2.3 Desenkofratzeko produktuak ondo, emandako prozedura betez eta esleitutako baliabideekin aplikatzen dira 
paneletan eta enkofratzeko elementu modularretan. 
BI2.4 Enkofratu modularren apeo eta eskoramenduak ondo kentzen dira, osagai bakoitzerako adierazitako segida 
eta epeak errespetatuz. 
BI2.5 Enkofratuetako elementuak ondo eta adierazitako prozedura eta errendimendua betez garbitzen dira. 

LB3: Forjaketa, lauza eta akabera linealetarako nerbio aurrefabrikatuak eta aurretiaz egindako armadurak muntatzea, 
emandako jarraibideak eta ezarritako segurtasun-baldintzak betez. 

BI3.1 Habexka eta panel aurrefabrikatuak emandako antolamendu eta errendimenduaren arabera jartzen dira, eta 
haien arteko distantzia egokia da habearteko elementuak ondo mihiztatzeko. 
BI3.2 Aurrez egindako armadura-kaiola eta -sareak emandako antolamenduaren eta errendimenduaren arabera 
garraiatzen eta jartzen dira, eta garrioan ez dute deformazio-hondarrik jasaten.  
BI3.3 Armadura-bereizgailuak adierazitako klaseak, kopuruak eta distantzia maximoak errespetatuz jartzen dira. 

LB4: Forjaketa eta lauzetarako habearteko elementuak jartzea, emandako jarraibideak eta ezarritako segurtasun-
baldintzak betez. 

BI4.1 Habearteko elementuak behar bezala banatzen dira, haien kokatze-errendimendua optimizatzeko 
adierazitako karga gainditu gabe. 
BI4.2 Habearteko elementuak jartzean, junturak eta mihiztadurak zaindu egiten dira, puskatutako piezak ordeztuz 
eta enkofratze-elementu bertikalak puntu jakinetan jarriz, oro har behar bezain egonkorra eta iragazgaitza izan 
dadin. 
BI4.3 Berreskura daitezkeen habearteko elementuak finkatutako bilbea eratuz jartzen dira, eta haien gainean 
desenkofratzeko produktua aplikatzen da adierazitako prozedura eta kantitatea kontua hartuta. 
BI4.4 Hodiak pasatzeko konduktuak eta instalazioetarako baoak adierazitako puntuetan jartzen dira, eta ondo 
estaltzen dira hormigoiz bete ez daitezen. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Nibelak, berunak eta metroak. Habexkak, habexkaerdiak, panelak, gangatilak, kasetoiak eta habearteko elementu galdu 
edo berreskuragarriak. Aurrez egindako armadurak, armadura-bereizgailuak. Enkofratu modularren osagaiak 
muntatzeko eta estutzeko erremintak. Forjatu eta lauzen apeorako eskorak, bridak, sopandak, langetak, jabaloiak eta 
txarrantxak. Norbera babesteko baliabideak eta babes kolektiboko baliabideak. Baliabide osagarriak. Behin-behineko 
instalazioak. 
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Lanaren emaitza edo produktuak 
Hormigoia obran jartzeko elementu lagungarriak muntatzea eta kentzea. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lan-agiriak, gorabeheren agiriak, eskaera-agiriak eta materialak jasotzea. 
Ekipoen eskuliburuak, fabrikatzaileek eskainiak. 
Taldeburuaren ahozko eta idatzizko argibideak. 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
OBRAN HORMIGOIA JARTZEA 

 
Kodea: UC0278_1 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Lanerako ekipoak (makinak, erremintak, tresnak, norbera babesteko ekipoak eta baliabide osagarriak) behar 
bezala erabiltzea, behar den errendimendua eta kalitatea lortzeko, ezarritako segurtasun-neurriak betez eta lanaldiaren 
amaierako eragiketak eginez. 

BI1.1 Aukeratzen diren materialak, makinak, erremintak, tresnak, norbera babesteko ekipoak eta baliabide 
osagarriak egokiak dira egin beharreko lana egiteko. 
BI1.2 Hartzen diren segurtasun-neurriak ahoz zein idatziz jasotako aginduak dira. 
BI1.3 Lanaldiaren amaierako mantentze-lanak behar bezala egiten dira erabilitako lan-ekipo guztietan. 
BI1.4 Jarraibideak betez soilik kentzen dira babes kolektiboak behin-behinean. 
BI1.5 Bao horizontaletan eta bertikaletan babesak falta badira, huts hori hauteman egiten da, eta berehala 
jakinarazten zaio segurtasun-arduradunari. 

LB2: Enkofratu eta hondeaketak betetzeko hormigoiak garraiatzea eta isurtzea, emandako jarraibideak eta ezarritako 
segurtasun-baldintzak betez. 

BI2.1 Hormigoia ezarritako denboran eta moduan garraiatzen da, zementu-esnea galtzea eta obra-lekuan 
aurkeztutako masa gogortzen hastea eragotziz. 
BI2.2 Hondeaketen hondoak, enkofratuen barruko aldeak eta aurretik hormigoitutako gainazalak garbi daudela 
egiaztatu ondoren isurtzen da hormigoia. 
BI2.3 Ezarritako garaieratik edo geruza-lodierarekin isurtzen da hormigoia, osagaien segregazioa ekidinez eta 
ondorengo trinkotze eraginkorra ahalbidetuz. 
BI2.4 Isurketa-gailuak (kanaletak, mahukak, hormigoi-ontziak, eta abar) zeharka gidatzen dira, eta garraio-
langileari ematen zaizkion argibideak argiak eta zehatzak dira. 
BI2.5 Hormigoia ondo hedatzen da, behar adina isurketa-lerro erabiliz, eta masaren maila adierazitako kotaren 
perdoiaren barruan dago. 

LB3: Behar diren trinkotasuna eta armaduren estaldura lortzeko hormigoiak trinkotzea, emandako jarraibideak betez eta 
ezarritako segurtasun-baldintzak errespetatuz. 

BI3.1 Aplikatzen den trinkotze-prozedura masaren sendotasunerako egokia da, eta jasotako jarraibideetan 
zehaztutako puntuak, sakontasunak, maiztasunak eta denborak errespetatzen dira. 
BI3.2 Pasta gainazalera ekarri, irregulartasunak desagerrarazi eta armadurak estali arte egin behar da trinkotzea. 
BI3.3 Trinkotzean armadurek ez dute nabarmen mugitu behar eta ez da enkofratuen iragazgaiztasunean hutsik 
eragin behar. 

LB4: Homigoitzearen azken eragiketak egitea, hormigoien ontzea eta gainazal-akabera egokia izan dadin, emandako 
jarraibideak betez eta ezarritako segurtasun-baldintzak errespetatuz. 

BI4.1 Hormigoitutako eremuaren balizajeak modu argi eta egonkorrean markatzen du eremu hori, eta hara sartzea 
edo masa ondo gogortzea oztopatzen duten jarduerak inguruan egitea eragozten du. 
BI4.2 Olanak, plastikoak, produktu filmogenoak eta hormigoitutako elementuak ontzen laguntzen duten beste 
sistemak egokiak dira ingurune-kondizioetarako. 
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BI4.3 Masa behar baino lehen lehortzea eragozteko ureztaketak egokiak dira ingurune-kondizioetarako, eta ez 
dute masa eramaten. 
BI4.4 Adierazitako garaian eta moduan desenkofratzen da, eta enkofratutako materiala ondo gogortzea edo 
kaltetzea eragin lezaketen talka edo astindurik gabe. 
BI4.5 Hormigoiaren gainazal-akabera emandako jarraibideen arabera eta adierazitako errendimendua lortuz egiten 
da. 

LB5: Laginak hartzea, entseguak egitea eta hormigoitzearen kontrol-prozesuetarako hornidurak egiaztatzea, emandako 
jarraibideak betez eta ezarritako segurtasun-baldintzak errespetatuz. 

BI5.1 Loditasunaren entsegu normalizatuak ondo egiten dira, jarraibideak betez eta emaitzak jasoz. 
BI5.2 Entsegu normalizatuetarako probetak ondo egiten dira, jarraibideak betez eta laginak adierazitako moduak 
zainduz. 
BI5.3 Prestatutako hormigoiaren hornikuntzaren emate-orriak jarraibideen arabera eskatzen eta bideratzen dira. 
BI5.4 Hormigoien entrega-partean jasotako ezaugarriak bat datoz obra-lekuan erabili beharreko hormigoirako 
zehaztutakoekin, eta, hala ez bada, hautemandako kontraesanen berri ematen zaio lan-lekuaren arduradunari. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Nibelak eta metroak. Karrakailuak, paletak, plaunkaiak eta talotxak. Sumilak, pikatzeko barrak, bibragailu mekanikoak 
eta erregela bibratzaile eta leuntzaileak. Hormigoi inprimaturako moldeak, eskuilak eta ehundura markatzeko tresnak, 
talotxa-makina mekanikoa (helikopteroa). Hormigoitzeko ponpak, uhal garraiatzaileak, kanaletak, zaliak, hormigoi-
ontziak, toberak eta inbutuak. 
Ontzeko produktu filmogenoak. Akabera emateko erretxinak eta produktuak. Norbera babesteko baliabideak eta babes 
kolektiboko baliabideak. Baliabide osagarriak. Behin-behineko instalazioak. 
Lanaren emaitza edo produktuak 
Zimenduak, egitura-elementuak, zolatak eta zoladurak, hormigoi-masazkoak edo hormigoi armatuzkoak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lan-parteak, gorabehera-parteak. Eskaera-parteak eta materialen harrera. 
Taldeburuaren ahozko eta idatzizko argibideak. 

 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
ERAIKUNTZA-OBRETAKO LAN OSAGARRIAK EGITEA 

 
Kodea: UC0276_1 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Lanerako ekipoak (erremintak, tresnak, norbera babesteko ekipoak eta baliabide osagarriak) behar bezala 
erabiltzea, behar den errendimendua eta kalitatea lortzeko, ezarritako segurtasun-neurriak betez eta lanaldiaren 
amaierako eragiketak eginez. 

BI1.1 Aukeratzen diren erremintak, tresnak, norbera babesteko ekipoak eta baliabide osagarriak egokiak dira egin 
beharreko lana egiteko. 
BI1.2 Hartzen diren segurtasun-neurriak ahoz zein idatziz jasotako aginduak dira. 
BI1.3 Lanaldiaren amaierako mantentze-lanak behar bezala egiten dira erabilitako lan-ekipo guztietan. 

LB2: Zamak manipulatzea eta garraiatzea obra-lekuak eta biltegiak hornitzeko eta ordenatzeko, argibideei jarraituz eta 
ezarritako segurtasun- eta osasun-neurriak errespetatuz. 
BI2.1 Zamak eskuz igotzeko eta jaisteko, esku-ahurrak erabili behar dira, belaunak tolestu, bizkarrari zuzen eutsi 
eta zama gorputzera hurbildu. 
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BI2.2 Materialak aurrez ezarritako ibilbideei jarraituz banatzen dira, obrako seinaleak errespetatuz eta beste lan 
batzuk oztopatu gabe. 
BI2.3 Materialak biltegiratzeko, fabrikatzaileak adierazitako antolaketa eta altuera maximoa errespetatzen dira, eta 
altxagarria jartzen zaie behar duten materialei. 
BI2.4 Obra-lekuan entregatzen diren hornigaiek eskatutako ezaugarriak, kopuruak, eta epeak errespetatzen 
dituzte. 
BI2.5 Jasotzeko eta garraiatzeko makinen operadoreentzako oharrak argiak eta behar bezain zehatzak dira, eta 
karga-eragiketen eremutik kanpo ematen dira. 
BI2.6 Eslingak, zintak, kateak eta ainguratzeko beste gehigarriak jaso eta garraiatu beharreko kargarako 
zehaztutakoak dira, adierazitako puntuetan ainguratzen dira behar bezain seguru, eta blokeatzeko mekanismoak 
aktibatuz kakoetan eta estropuetan. 
BI2.7 Materialak jasotzeko karga-jasogailuekin egiten diren eragiketak zehaztutako prozedura, errendimendu eta 
segurtasun-neurriei jarraituz egiten dira. 
BI2.8 Materialak garraiatzeko motoiraulkiekin egiten diren eragiketak zehaztutako prozedura, errendimendu eta 
segurtasun-neurriei jarraituz egiten dira. 

LB3: Obra-lekuak prestatzea, errendimendua hobetzeko eta arriskuak saihesteko obran, hondakinak jasoz, baliabide 
osagarriak eta segurtasun kolektibokoak instalatzen eta zaintzen lagunduz, argibideei jarraituz eta ezarritako 
segurtasun- eta osasun-arauak errespetatuz. 

BI3.1 Obra-lekuak garbitzen dira, ezarritako maiztasuna errespetatuz eta zaborra eta obra-hondakinak hondakin-
mota bakoitzerako prestatutako edukiontzietan utziz. 
BI3.2 Lesioak eragin ditzaketen objektuak eta hondakinak berehala kendu behar dira, batez ere ertz biziak 
dituztenak, zirkulazio-bideetan daudenak edo langileen erorikoak saihesteko jartzen diren sareetan erortzen 
direnak. 
BI3.3 Eskatutako baliabide osagarriak (eskailerak, aldamioak, plataforma mugikorrak) argibideetan zehaztutako 
moduan, epean eta segurtasun-kondizioetan muntatzen, desmuntatzen eta zaintzen dira. 
BI3.4 Babes kolektiborako elementuak (sareak, barandak, baoen babesak) argibideetan zehaztutako moduan, 
epean eta segurtasun-kondizioetan muntatzen, desmuntatzen eta zaintzen dira. 
BI3.5 Itxiturako mantentze-lanak eta seinaleztatze-lanak argibideei jarraituz egiten dira, zehaztuta ez dauden 
sarbideak galarazten dituzte eta seinaleak ondo ikusteko moduan jartzen dira. 

LB4: Obrako lanbideei laguntzea obra-lekuak prestatzeko eta osatzeko, makina arinak behar bezala erabiliz, ezarritako 
segurtasun-neurriak betez, eta lanaldiaren amaierako eragiketak eginez. 

BI4.1 Materialak ebakigailuekin ebakitzeko eragiketak zehaztutako prozedurei, errendimenduei eta segurtasun-
neurriei jarraituz egiten dira. 
BI4.2 Mailu hausle bidezko eraispen partzialeko eragiketak zehaztutako prozedurei, errendimenduei eta 
segurtasun-neurriei jarraituz egiten dira. 
BI4.3 Erretenak eta zuloak egiteko makinak zehaztutako prozedurei, errendimenduei eta segurtasun-neurriei 
jarraituz erabiltzen dira. 
BI4.4 Behar izanez gero, erretenak irekitzeko lanak osatzen dira kableentzako tutuak sartzeko eta erretena 
betetzeko lanekin, zehaztutako materialak eta prozedurak erabiliz. 
BI4.5 Lurra trinkotzeko erretilu eta sumil bibratzaileak zehaztutako prozedurei, errendimenduei eta segurtasun-
neurriei jarraituz erabiltzen dira. 
BI4.6 Erabiltzen diren makina elektrikoek behar bezala zainduta dituzte konexio-kabilak, kableen isolamenduak eta 
babes-karkasak. 
BI4.7 Lanaldiaren amaierako mantentze-lanak behar bezala egiten dira erabilitako makina arin guztietan. 

LB5: Azaleko zimendatze-lanetarako eta zerbitzu-sareak sartzeko lubakiak eta hobiak eskuz hondeatzea, eta hondoak 
eta alboak profilatzea eta fintzea, jasotako argibideei jarraituz eta ezarritako segurtasun-kondizioak errespetatuz. 

BI5.1 Hondeatzean izandako gorabeherak nagusiari edo arduradunari jakinarazten zaizkio, eta gorabehera 
konpontzeko argibideak eskatzen zaizkio. 
BI5.2 Hondeatzen diren lubakiek eta hobiek zuinketa-gidetan zehaztutako tamaina dute, eta dagokien sakonera 
erreferentzia-mailarekiko. 
BI5.3 Hustuketaren hondoak argibideen arabera garbitzen eta berdintzen dira, gainazala finduz. 
BI5.4 Lubakiak eta hobiak hustu ondorengo hormak behar bezala hondeatzen dira, zehaztutako profila izan 
dezaten. 

 

13 

 
 

 

 



 
 
ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Nibelak, berunak, eskuairak eta metroak. Palak, pikatxoiak, aitzurrak, eskorgak, kurrikak, aliketak, hotzeko zizelak, 
mailuak eta mazoak. Arrabotak, kuboak, esportak eta edukiontziak. Eslingak, kableak, zintak, estropuak, kakoak eta 
kargak jasotzeko eta garraiatzeko beste osagarri batzuk. Karga-jasogailuak, ebakigailuak, mailu hausleak, erretenak 
egiteko makinak eta zulagailuak, erretilu eta sumil bibratzaileak (igel-sumilak). 
Erretenak betetzeko pastak eta morteroak. Kableak babesteko hodiak. Eraikuntza-materialak. Norbera babesteko 
baliabideak eta babes kolektiboko baliabideak. Baliabide osagarriak. Behin-behineko instalazioak. 
Lanaren emaitza edo produktuak 
Obra-lekuen egokitzapena. Obra-lekuak hornitzea. Obra-lekuen mantentze-lanak eta garbiketa. Lanbideei laguntzeko 
lanak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lan-agiriak, gorabeheren agiriak, eskaera-agiriak eta materialak jasotzea. Makina arinen eskuliburuak, fabrikatzaileek 
eskainiak. Taldeburuaren ahozko eta idatzizko argibideak. Obraren seinalizazioa. 
 
 
 
 
4. gaitasun-atala 
PASTAK, MORTEROAK, ITSASGARRIAK ETA HORMIGOIAK EGITEA 
 
Kodea: UC0869_1 

4 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Lanerako materialak eta ekipoak (makinak, erremintak, tresnak eta norbera babesteko ekipoak) behar bezala 
erabiltzea, behar den errendimendua eta kalitatea lortzeko, ezarritako segurtasun-neurriak betez eta lanaldiaren 
amaierako eragiketak eginez. 

BI1.1 Aukeratzen diren makinak, erremintak, tresnak eta norbera babesteko ekipoak egokiak dira egin beharreko 
lana egiteko. 
BI1.2 Hartzen diren segurtasun-neurriak eta ingurumena babestekoak ahoz zein idatziz jasotako aginduak dira. 
BI1.3 Lanaldiaren amaierako mantentze-lanak behar bezala egiten dira erabilitako lan-ekipo guztietan. 
BI1.4 Sortutako hondakinak horretarako prestatutako espazioetan botatzen edo metatzen dira, ezarritako 
segurtasun-irizpideak eta ingurumena babestekoak errespetatuz. 

LB2: Igeltsuzko, zementuzko eta karezko morteroak eta pastak prestatzea, eskuz zein mekanikoki, igeltserotza- eta 
estaldura-lanetarako ezarritako konposizio eta dosiari jarraituz, eta eskatutako epe eta bolumenak betez. 

BI2.1 Erabiltzen diren osagaiak finkatutakoak dira, mota, tamaina, agregakin-forma, aglomeratzaile-mota eta 
aditibo-klaseari dagokienez. 
BI2.2 Osagaien dosia eta ur-bolumena behar diren trinkotasun- eta erresistentzia-kondizioak lortzeko 
zehaztutakoak dira. 
BI2.3 Makina bidezko proiekziorako nahasketak haren ezaugarriak eta ingurune-kondizioak kontuan hartuz 
dosifikatzen dira. 
BI2.4 Errespetatu egiten dira oratzeari, doitasun-denborei eta ingurune-kondizioei buruzko zehaztapenak. 
BI2.5 Prestatzen den nahasketa behar bezain homogeneoa da, eta kantitatea, eskatutakoa. 
BI2.6 Zehaztutako denbora-epean entregatzen da nahasketa, hura lantzeko behar den denbora errespetatuz. 

LB3: Hormigoiak prestatzea, eskuz zein mekanikoki, eraikuntza-lanetarako ezarritako konposizio eta dosiari jarraituz, eta 
eskatutako epe eta bolumenak betez. 

BI3.1 Erabiltzen diren osagaiak finkatutakoak dira, mota, tamaina, agregakin-forma, aglomeratzaile-mota eta 
aditibo-klaseari dagokienez. 
BI3.2 Osagaien dosia eta ur-bolumena behar diren trinkotasun- eta erresistentzia-kondizioak lortzeko 
zehaztutakoak dira. 
BI3.3 Errespetatu egiten dira oratzeari, doitasun-denborei eta ingurune-kondizioei buruzko zehaztapenak. 
BI3.4 Prestatzen den nahasketa behar bezain homogeneoa da, eta kantitatea, eskatutakoa. 
BI3.5 Zehaztutako denbora-epean entregatzen da nahasketa, hura lantzeko behar den denbora errespetatuz. 

14 

 
 
 

 



 
 

Hormigoi-eragiketak 

LB4: Aurrez finkatutako dosiko morteroak prestatzea, eskuz zein mekanikoki, igeltserotza- eta estaldura-lanak egiteko, 
fabrikatzailearen gomendioak, zehaztutako kalitate-kondizioak eta ezarritako segurtasun-arauak eta ingurumena 
babestekoak betez. 

BI4.1 Erabiltzen diren produktuak, kantitateak eta kontserbazio-egoera egokiak dira ezarritako ezaugarriak 
lortzeko, eta fabrikatzaileak adierazi edo gomendatu bezala biltegiratzen eta manipulatzen dira. 
BI4.2 Makina bidezko proiekziorako morteroak eta pastak haren ezaugarriak eta ingurune-kondizioak kontuan 
hartuz dosifikatzen dira. 
BI4.3 Errespetatu egiten dira oratzeari, oratze aurreko itxarote-denborei, doitasun-denborei eta ingurune-kondizioei 
buruzko zehaztapenak. 
BI4.4 Prestatzen den nahasketa behar bezain homogeneoa da, eta kantitatea, eskatutakoa. 
BI4.5 Zehaztutako denbora-epean entregatzen da nahasketa, hura lantzeko behar den denbora errespetatuz. 

LB5: Itsasgarriak eta juntura berdintzeko materialak prestatzea estaldura-lanak egiteko, baliabide mekanikoak erabiliz, 
fabrikatzaileak ezarritako dosiei eta argibideei jarraituz eta eskatutako epeak eta bolumenak betez. 

BI5.1 Erabiltzen diren produktuak, kantitateak eta kontserbazio-egoera egokiak dira ezarritako ezaugarriak 
lortzeko, eta fabrikatzaileak adierazi edo gomendatu bezala biltegiratzen eta manipulatzen dira. 
BI5.2 Zementu-itsasgarriak finkatutako ur-bolumenarekin nahasten dira, kondizio hauek betez: 

- Erabiltzen den ura edatekoa izango da edo, bestela, materia organikorik edo beste material arrotzik gabea. 
- Produktu lehorra uretan botatzen da beti. 
- Ur-bolumenak fabrikatzaileak adierazitako proportzioa errespetatzen du (hainbeste litro zakuko edo 

kilogramoko). 
- Ura emultsioekin ordezkatuz gero (neurri batean edo erabat), fabrikatzaileak adierazitako ordezkapen-

proportzioa errespetatzen da. 
- Fabrikatzaileak heltze-prozesuaren denborari eta balio-bizitzari buruz ematen dituen argibideak 

errespetatzen dira. 
BI5.3 Erreakzio-erretxinen itsasgarriak eta juntura berdintzeko materialak lortzen dira osagaiak nahastuz eta 
ontzietako eduki osoa erabiliz. 
BI5.4 Dispertsio-erretxinen itsasgarriak, erabiltzeko prest merkaturatuak, irabiatze mekaniko labur baten ondoren 
erabiltzen dira, eta ontzietan ondo itxita utzi behar dira lanaldia bukatzean, gero berriz erabili ahal izateko. 
BI5.5 Errespetatu egiten dira oratzeari buruzko zehaztapenak (tresna, abiadura, irabiatze-denbora eta berriz oratu 
aurreko itxarote-denbora), bai eta ingurune-kondizioei buruzkoak ere, behar diren trinkotasuna eta ahalmen 
hezegarria lortuz. 
BI5.6 Prestatzen den nahasketa behar bezain homogeneoa da, ez du pikorrik ez aire-burbuilarik, eta kantitatea 
eskatutakoa da. 
BI5.7 Nahasketa heltze-prozesuaren iraupena errespetatuz entregatzen da, eta produktuaren bizi-balioak iraun 
bitartean, zeina fabrikatzaileak zehazten baitu, ingurune-kondizioen arabera. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Hormigoi-makinak, nahasgailuak eta irabiagailuak. Paletak, palak, eskorgak, tiraderak, esportak, pertzak, azpilak eta 
oraskak. Aglomeratzaileak: karea, igeltsua eta zementua. Legarra. Harea. Ura. Aditiboak. Aurrez dosifikatutako 
nahasketak. Norbera babesteko baliabideak. 
Lanaren emaitza edo produktuak 
Pastak, morteroak, itsasgarriak, juntura berdintzeko materialak eta hormigoiak, hauetan aplikatzeko: fabrikak, estaldurak, 
zigilatzea, sendogarriak, itsasteak, iragazgaizteak, junturak berdintzea, betetzea, nibelazioa, ainguraketa eta/edo 
injekzioak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lan-agiriak, gorabeheren agiriak, eskaera-agiriak eta materialak jasotzea. Produktu-fabrikatzaileen gomendio teknikoak. 
Taldeburuaren ahozko eta idatzizko argibideak. Makinen eskuliburuak, fabrikatzaileek eskainiak. 

15 

 
 

 

 



 
 
ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 
 

1
2
3
4
5

 
1. prestakuntza-modulua:  

HORMIGOITU AURREKO ERAGIKETAK 
 

2. prestakuntza-modulua:  
OBRAN HORMIGOIAK JARTZEA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

OBRAKO LAN OSAGARRIAK 
  

4. prestakuntza-modulua:  
PASTAK, MORTEROAK, ITSASGARRIAK ETA HORMIGOIAK 

 
5. prestakuntza-modulua  

HORMIGOI-ERAGIKETETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEAK 



 
 
ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1 1. prestakuntza-modulua:  
HORMIGOITU AURREKO ERAGIKETAK  
 
Kodea: MF0277_ 1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0277_1 Hormigoitu aurreko eragiketetan parte hartzea 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hormigoiak obran jarri aurreko prozesuak deskribatzea, hormigoitu behar diren elementuak eta enkofratu-, armadura- 
eta hormigoi-motak identifikatuz, eta obra-leku horietako lan-metodoak zehaztuz. 

EI1.1 Hormigoiarekin egiten diren lanetan erabiltzen diren termino teknikoak ondo ulertzea. 
EI1.2 Hormigoi-, enkofratu- eta armadura-motak zerrendatzea, haien osagaien eta funtzioen arabera. 
EI1.3 Obrako elementu jakin baten enkofratze- eta armatze- ezaugarriak eta hormigoiarenak ezagutzea. 
EI1.4 Obrako elementu jakin baten hormigoia obran jarri aurretik egin behar diren lanen metodoa eta segida zehaztea. 
EI1.5 Obra-leku jakin bateko hormigoia obran jarri aurretik egin beharreko eragiketetarako behar diren ekipoen eta 
bitarteko osagarrien ezaugarriak deskribatzea. 

A2: Norbera babesteko ekipoekin, tresnekin eta erremintekin lan egitea, jasotako argibideak errespetatuz lan-metodoei, 
segurtasun-kondizioei eta lanaldiaren amaierako eragiketei dagokienean. 

EI2.1 Jarduera jakin baterako behar diren makinak, erremintak eta tresnak identifikatzea. 
EI2.2 Makinak, erremintak eta tresnak jarduera jakin baterako behar den trebetasunez eta zehaztasunez erabiltzea. 
EI2.3 Jarduera jakin baterako behar diren norbera babesteko jantziak eta ekipoak behar bezala hautatzea eta erabiltzea. 
EI2.4 Erabilitako tresna, erreminta eta makinak biltegiratzeko, zaintzeko eta haien mantentze-lanak egiteko eragiketak 
deskribatzea eta aplikatzea. 

A3: Hormigoiak obran jarri aurreko eragiketetan ohikoak diren baliabide osagarriak hautatzea, instalatzea eta haien 
mantentze-lanak egitea, jasotako argibideak errespetatuz lan-metodoei, segurtasun-kondizioei eta lanaldiaren amaierako 
eragiketei dagokienean. 

EI3.1 Jarduera jakin baterako behar diren baliabide osagarrien funtzioa, konposizioa eta erabilera (instalazioa, 
egiaztapena, mantentze-lanak eta kentzea) identifikatzea. 
EI3.2 Elementu jakin baten enkofratuen apeo eta eskoramendurako behar diren elementu osagarriak muntatzea eta 
desmuntatzea, emandako jarraibideak betez. 
EI3.3 Enkofratze-elementuen eta hormigoiaren arteko ukipen-azaletan desenkofratzeko produktuak aplikatzea, 
emandako prozedura eta baliabideak kontuan hartuta. 
EI3.4 Erabilitako baliabide osagarriak garbitzeko eta biltegiratzeko eta haien mantentze-lanak egiteko eragiketak 
deskribatzea eta aplikatzea. 

A4: Hormigoiak obran jarri aurreko eragiketetan ohikoak diren babes kolektiboko elementuak ezagutzea eta haiek jartzen eta 
haien mantentze-lanak egiten laguntzea, jasotako argibideak errespetatuz lan-metodoei, segurtasun-kondizioei eta 
lanaldiaren amaierako eragiketei dagokienean. 

EI4.1 Jarduera jakin baterako behar diren babes kolektiboko ekipoen funtzioa, konposizioa eta erabilera (instalazioa, 
egiaztapena, mantentze-lanak eta kentzea) identifikatzea. 
EI4.2 Obra-leku jakin bat hormigoitu aurreko lanetarako babes kolektiboko elementuak instalatzen eta kentzen 
laguntzea, norbaitek gainbegiratuta eta jasotako argibideak errespetatuz. 
EI4.3 Erabilitako babes kolektiboko elementuen mantentze-lanak eta egiaztapena egiteko eragiketak deskribatzea eta 
aplikatzea. 

A5: Nerbio aurrefabrikatuak, aurretiaz egindako armadurak eta habearteko elementuak banatzeko eta jartzeko teknikak 
aplikatzea, lan-metodoen eta segurtasun-neurrien inguruan emandako jarraibideak errespetatuz. 

EI5.1 Nerbio aurrefabrikatuak jartzea, finkatutako antolamendu eta ekidistantzia kontuan hartuta, ezarritako segurtasun-
neurriak betez eta adierazitako errendimendua lortuz. 
EI5.2 Aurretiaz egindako armadurak jartzea, finkatutako antolamendu eta ekidistantzia kontuan hartuta, ezarritako 
segurtasun-neurriak betez eta adierazitako errendimendua lortuz. 
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EI5.3 Habearteko elementu modularrak jartzea, finkatutako antolamendu eta ekidistantzia kontuan hartuta, ezarritako 
segurtasun-neurriak betez eta adierazitako errendimendua lortuz. 

Edukiak: 
1. Hormigoiak obran jarri aurreko eragiketetarako ekipoak: 

- Nibelak. Berunak. Eskuairak. Neurketa-zintak. Enkofratu modularrak. 
- Enkofratu modularren osagaiak muntatzeko eta estutzeko erremintak.  
- Hormigoiak obran jarri aurretik lan-lekuetan egon behar duten baliabide osagarriak:  
- Norbera babesteko ekipoak eta babes kolektiboko ekipoak. 

2. Hormigoiak obran jarri aurreko eragiketak: 
- Enkofratu modularrak erabiltzeko prozesuak eta kondizioak:  

• Enkofratu modularren sailkapena. Elementuak identifikatzea.  
• Enkofratu modularren apeo eta eskoramenduen muntaketa. 
• Enkofratu modularren muntaketa. 
• Desenkofratzeko produktuak erabiltzea  
• Enkofratu modularrak kentzea eta garbitzea, eta haien mantentze-lanak egitea. 

- Nerbioak, armadurak eta habearteak jartzeko prozesuak eta kondizioak:  
• Elementuen banaketa eta bilketa.  
• Nerbio erresistenteak eta erdierresistenteak jartzea. 
• Aurretiaz egindako armadurak jartzea.  
• Habearte galduak jartzea. 
• Habearte berreskuragarriak jartzea.  

- Hormigoia obran jarri aurretik egin beharreko eragiketetako prozesuak eta bete beharreko segurtasun-kondizioak 
planifikatzea. 

3. Hormigoiak obran jarri aurreko eragiketak exekutatzea: 
- Zuloak eta lubakiak eskuz hondeatzea, profilatzea eta lautzea. 
- Enkofratu modularren apeo, eskoramendu eta panelak muntatzea, zimendu, horma eta euskarrietarako. 
- Enkofratu modularren apeo, eskoramendu eta panelak muntatzea, gatzari, forjatu, lauza eta laminetarako. 
- Aurretiaz egindako armadurak jartzea, zimendu, horma eta euskarrietarako. 
- Aurretiaz egindako armadurak jartzea, gatzari eta forjatuetarako. 
- Nerbio eta habearte aurrefabrikatuak jartzea, noranzko bakarreko forjatuetarako eta sare-formako forjatuetarako. 
- Hormigoiak egitea eta/edo hornitzea. 
- Hormigoia obran jarri aurreko eragiketetako lanak egiteko planifikatutako prebentzio-neurriak betetzea, 

pertsonentzako segurtasun-kondizioak ere betez. 
 
 
 
 

2
 
 
2. prestakuntza-modulua:  
OBRAN HORMIGOIAK JARTZEA 
 
Kodea: MF0278_1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0278_1 Obran hormigoia jartzea. 
 
Iraupena: 110 ordu 
 
2.1 prestakuntza-atala 
HORMIGOIAK GARRAIATZEA ETA ISURTZEA 
 
Kodea: UF0200 19 

 
 

 

 



 
 
ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, hormigoiak 
garraiatzeko eta isurtzeko eta haien laginak hartzeko lan-ekipoei dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hormigoiak garraiatzeko eta isurtzeko prozesuak deskribatzea, hormigoitu behar diren elementuak eta hormigoi-motak 
identifikatuz, eta obra-leku horietako lan-metodoak zehaztuz. 

EI1.1 Hormigoia garraiatzeko eta isurtzeko lanetan erabiltzen diren termino teknikoak ondo ulertzea. 
EI1.2 Hormigoi-motak zerrendatzea, haien osagaien eta funtzioen arabera. 
EI1.3 Obrako elementu jakin baterako garraio- eta isurtze-ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.4 Obrako elementu jakin baten hormigoia garraiatzeko eta isurtzeko egin behar diren lanen metodoa eta segida 
zehaztea. 
EI1.5 Obra-leku jakin bateko hormigoia garraiatzeko eta isurtzeko behar diren ekipoak eta bitarteko osagarriak 
identifikatzea. 

A2: Hormigoien garraioan eta isurpenean norbera babesteko ekipoekin, tresnekin eta erremintekin lan egitea, jasotako 
argibideak errespetatuz lan-metodoei, segurtasun-kondizioei eta lanaldiaren amaierako eragiketei dagokienean. 

EI2.1 Hormigoiak garraiatzeko eta isurtzeko behar diren makina, erreminta eta tresnak identifikatzea. 
EI2.2 Hormigoiak garraiatzeko eta isurtzeko erabiltzen diren makinak, erremintak eta tresnak erabiltzea, behar den 
trebetasun eta doitasunez.  
EI2.3 Hormigoiak garraiatzeko eta isurtzeko behar diren norbera babesteko jantziak eta ekipoak behar bezala hautatzea 
eta erabiltzea. 
EI2.4 Hormigoiak garraiatzeko eta isurtzeko erabilitako tresna, erreminta eta makinak biltegiratzeko, zaintzeko eta haien 
mantentze-lanak egiteko eragiketak deskribatzea eta aplikatzea. 

A3: Hormigoiak garraiatzeko eta isurtzeko eragiketetan ohikoak diren baliabide osagarriak hautatzea, instalatzea eta haien 
mantentze-lanak egitea, jasotako argibideak errespetatuz lan-metodoei, segurtasun-kondizioei eta lanaldiaren amaierako 
eragiketei dagokienean. 

EI3.1 Hormigoiak garraiatzeko eta isurtzeko behar diren baliabide osagarrien funtzioa, konposizioa eta erabilera 
(instalazioa, egiaztapena, mantentze-lanak eta kentzea) identifikatzea. 
EI3.2 Hormigoiak garraiatzeko eta isurtzeko behar diren baliabide osagarriak muntatzea eta desmuntatzea. 
EI3.3 Hormigoiak garraiatzeko eta isurtzeko erabiltzen diren baliabide osagarriak garbitzeko eta biltegiratzeko eta haien 
mantentze-lanak egiteko eragiketak deskribatzea eta aplikatzea. 

A4: Hormigoiak garraiatzeko eta isurtzeko eragiketetan ohikoak diren babes kolektiboko elementuak ezagutzea eta haiek 
jartzen eta haien mantentze-lanak egiten laguntzea, jasotako argibideak errespetatuz lan-metodoei, segurtasun-kondizioei 
eta lanaldiaren amaierako eragiketei dagokienean. 

EI4.1 Hormigoiak garraiatzeko eta isurtzeko behar diren babes kolektiboko elementuen funtzioa, konposizioa eta 
erabilera (instalazioa, egiaztapena, mantentze-lanak eta kentzea) identifikatzea. 
EI4.2 Obrako obra-leku jakin batean hormigoia jartzeko babes kolektiboko elementuak instalatzen eta kentzen 
laguntzea, norbaitek gainbegiratuta eta jasotako argibideak errespetatuz. 
EI4.3 Hormigoiak garraiatzeko eta isurtzeko erabiltzen diren babes kolektiboko ekipoak egiaztatzeko eta haien 
mantentze-lanak egiteko eragiketak deskribatzea eta aplikatzea. 

A5: Hormigoiak garraiatzea eta isurtzea, errespetatuz lan-metodoei eta segurtasun-kondizioei buruz jasotako argibideak. 
EI5.1 Kasu jakin baterako, obran hormigoiak garraiatzeko modu egokia identifikatzea, eta segurtasun- eta kalitate-
kondizioak harekin erlazionatzea. 
EI5.2 Hormigoiak grabitatearen bidez isurtzea, geruzaren lodierari eta isurketaren garaierari buruz jasotako jarraibideak 
betez, isurketarako gailuak zeharka maneiatuz, eta garraio-langileari beharrezko maniobrak argi eta zehatz adieraziz. 
EI5.3 Hormigoiak hedatzea, adierazitako kota lortuz eta emandako jarraibideak betez. 

A6: Hornitutako hormigoien ezaugarriak kontrolatzea eta laginak hartzea, emandako jarraibideak eta saiakuntzak egiteko 
arauak betez. 

EI6.1 Hormigoien erresistentzia neurtzeko saiakuntza normalizatuak egiteko probetak egitea, molde egokiak identifikatuz 
eta behar diren eragiketak ondo eginez. 
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Hormigoi-eragiketak 

EI6.2 Hormigoien entrega-parteak ulertzea, eta haietan hormigoi-klasea, karga-denbora, erabileraren denbora-muga, 
loditasuna, agregakinen tamaina maximoa, eta aditiborik baduen identifikatzea. 

Edukiak: 
1. Hormigoiak: 

- Masa-hormigoiak, hormigoi armatuak, aurretiaz tenkatutako hormigoiak eta hormigoi indartuak. 
- Lan-lekuan egindako hormigoiak eta hormigoi prestatuak. 
- Erresistentzia handiko hormigoiak, hormigoi arinduak eta hormigoi bereziak. 
- Osagaiak: Aglomeratzaileak. Aditiboak. Legarrak, areak eta ura. Armadurak eta zuntz indargarriak. 
- Tipifikazioa: Aglomeratzailea. Erresistentzia karakteristikoa. Loditasuna. Agregakinaren gehienezko tamaina Giroa. 
- Konposizioa, dosifikazioa, loditasuna eta erresistentzia, aplikazioaren arabera. 
- Hormigoitze-junturak. 
- Egitura-hormigoiei eta hormigoizko zoruei buruzko araudia.  
- Entseguak. 

2. Hormigoia garraiatzeko eta isurtzeko ekipoak: 
- Hormigoitzeko ponpak, uhal garraiatzaileak, kanaletak, zaliak, hormigoi-ontziak, toberak eta inbutuak. 
- Entseguak eta probetak egiteko moldeak. 
- Hormigoiak obran jartzeko, lan-lekuetan egon behar duten baliabide osagarriak. 
- Norbera babesteko ekipoak eta babes kolektiboko ekipoak. 

3. Hormigoia garraiatzeko eta obran isurtzeko eragiketak: 
- Lan horietan kontuan hartu behar diren prozesuak eta kondizioak: 

• Inguruneko kondizioak: haizea, euria, hotza eta beroa. 
• Obrako elementua: isurtzeko modua eta isurpen-eremuaren lehentasuna. 
• Garraio jarraitua: hainbat forma. 
• Edukiontzietan garraiatzea. 
• Grabitatearen bidez isurtzea.  
• Ponpa bidez isurtzea. 
• Moldeak betetzea, probetak egiteko. 
• Ekipoen mantentze-lanak. 

- Hormigoia garraiatzeko eta isurtzeko eragiketetan, prozesuak eta bete beharreko segurtasun-kondizioak 
planifikatzea. 

4. Hormigoien garraioa eta isurpena, obrako elementuen arabera: 
- Garraioa, ponpaketa. Isurpena.  
- Obrako elementuak egitea: 

• Zimenduak, hormak eta euskarriak. 
• Gatzariak, forjatuak, lauzak, laminak eta zangoak. 
• Zolarriak eta zoladurak. 
• Hornidura-parteen laginak hartzea eta kontrola. 

- Hormigoia garraiatzeko eta isurtzeko lanak egiteko planifikatutako prebentzio-neurriak betetzea, pertsonentzako 
segurtasun-kondizioak ere betez. 

 
 
2.2 prestakuntza-atala 
HORMIGOIAK TRINKOTZEA ETA ONTZEA 
 
Kodea: UF0201 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, hormigoiak 
trinkotzeko eta ontzeko lan-ekipoei dagokienez.  21 

 
 

 

 



 
 
ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hormigoiak trinkotzeko eta ontzeko prozesuak deskribatzea, hormigoitu behar diren elementuak eta hormigoi-motak 
identifikatuz, eta obra-leku horietako lan-metodoak zehaztuz. 

EI1.1 Hormigoia trinkotzeko eta ontzeko lanetan erabiltzen diren termino teknikoak ondo ulertzea. 
EI1.2 Obrako elementu jakin baterako trinkotze- eta ontze- ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.3 Obrako elementu jakin baten hormigoia trinkotzeko eta ontzeko egin behar diren lanen metodoa eta segida 
zehaztea. 
EI1.4 Obra-leku jakin bateko hormigoia trinkotzeko eta ontzeko behar diren ekipoak eta bitarteko osagarriak 
identifikatzea. 

A2: Norbera babesteko ekipoekin, tresnekin eta erremintekin lan egitea, hormigoia trinkotzeko eta ontzeko metodoei buruz 
jasotako argibideak errespetatuz lan-metodoei, segurtasun-kondizioei eta lanaldiaren amaierako eragiketei dagokienean. 

EI2.1 Hormigoiak trinkotzeko eta ontzeko behar diren makina, erreminta eta tresnak identifikatzea. 
EI2.2 Hormigoia trinkotzeko eta ontzeko lanetan, makinak, erremintak eta tresnak behar den trebetasunez eta 
zehaztasunez erabiltzea. 
EI2.3 Hormigoiak trinkotzeko eta ontzeko behar diren norbera babesteko jantziak eta ekipoak behar bezala hautatzea 
eta erabiltzea. 
EI2.4 Hormigoiak trinkotzeko eta ontzeko erabiltzen diren tresna, erreminta eta makinak biltegiratzeko, zaintzeko eta 
haien mantentze-lanak egiteko eragiketak deskribatzea eta aplikatzea. 

A3: Hormigoiak trinkotzeko eta ontzeko eragiketetan ohikoak diren baliabide osagarriak hautatzea, instalatzea eta haien 
mantentze-lanak egitea, jasotako argibideak errespetatuz lan-metodoei, segurtasun-kondizioei eta lanaldiaren amaierako 
eragiketei dagokienean. 

EI3.1 Hormigoiak trinkotzeko eta ontzeko lanetan behar diren baliabide osagarrien funtzioa, konposizioa eta erabilera 
(instalazioa, egiaztapena, mantentze-lanak eta kentzea) identifikatzea. 
EI3.2 Elementu jakin baten enkofratuen apeo eta eskoramendurako behar diren elementu osagarriak muntatzea eta 
desmuntatzea, emandako jarraibideak betez. 
EI3.3 Hormigoiak trinkotzeko eta ontzeko erabiltzen diren baliabide osagarriak garbitzeko eta biltegiratzeko eta haien 
mantentze-lanak egiteko eragiketak deskribatzea eta aplikatzea. 

A4: Hormigoiak trinkotzeko eta ontzeko eragiketetan ohikoak diren babes kolektiboko elementuak ezagutzea eta haiek 
jartzen eta haien mantentze-lanak egiten laguntzea, jasotako argibideak errespetatuz lan-metodoei, segurtasun-kondizioei 
eta lanaldiaren amaierako eragiketei dagokienean. 

EI4.1 Hormigoiak trinkotzeko eta ontzeko behar diren babes kolektiboko elementuen funtzioa, konposizioa eta erabilera 
(instalazioa, egiaztapena, mantentze-lanak eta kentzea) identifikatzea. 
EI4.2 Obra-leku jakin batean hormigoia trinkotzeko eta ontzeko babes kolektiboko elementuak instalatzen eta kentzen 
laguntzea, norbaitek gainbegiratuta eta jasotako argibideak errespetatuz. 
EI4.3 Hormigoiak trinkotzeko eta ontzeko erabiltzen diren babes kolektiboko ekipoak egiaztatzeko eta haien mantentze-
lanak egiteko eragiketak deskribatzea eta aplikatzea. 

A5: Hormigoi-masa isuriak edo ponpatuak trinkotzea, errespetatuz lan-metodoei eta segurtasun-kondizioei buruz jasotako 
argibideak. 

EI5.1 Kasu jakin baterako, obran hormigoiak trinkotzeko metodo egokia identifikatzea, eta segurtasun- eta kalitate-
kondizioak harekin erlazionatzea. 
EI5.2 Hormigoiak pikatu bidez trinkotzea, prozesuei, sakontasunei eta denborei buruzko jarraibideak betez. 
EI5.3 Hormigoiak zapalduz trinkotzea, prozesuei, sakontasunei eta denborei buruzko jarraibideak betez. 
EI5.4 Hormigoiak bibrazioz trinkotzea, prozesuei, sakontasunei eta denborei buruzko jarraibideak betez. 

A6: Hormigoia ontzea eta hari gainazal-akabera ematea, errespetatuz lan-metodoei eta segurtasun-kondizioei buruz 
jasotako argibideak. 

EI6.1 Hormigoitze-prozesu jakin baterako azken eragiketa egokiak identifikatzea, eta ohiko kalitate- eta segurtasun-
kondizioak deskribatzea. 
EI6.2 Gogortze-prozesu jakin bateko elementuak babesteko teknika egokiak aplikatzea (olanak, plastikoak, produktu 
filmogenoak eta beste sistema batzuk), dauden ingurune-kondizioetarako emandako jarraibideak betez. 
EI6.3 Hormigoitutako elementuak desenkofratzea, egiturari astindurik eman gabe eta talkarik gabe, eta adierazitako 
epeak eta segidak kontuan hartuta. 
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Edukiak: 
1. Hormigoiak trinkotzeko eta ontzeko ekipoak: 

- Karrakailuak. 
- Paletak, talotxak eta plaunkaiak.  
- Sumilak, pikatzeko barrak. 
- Bibragailu mekanikoak eta erregela bibratzaile eta leuntzaileak. 
- Hormigoi inprimaturako moldeak.  
- Eskuilak eta ehundura markatzeko tresnak. 
- Talotxa-makina mekanikoa (helikopteroak) 
- Hormigoiak obran jartzeko, lan-lekuetan egon behar duten baliabide osagarriak. 
- Norbera babesteko ekipoak eta babes kolektiboko ekipoak. 

2. Hormigoiak trinkotzeko eta ontzeko eragiketak: 
- Trinkotze-lanetan kontuan hartu behar diren prozesuak eta kondizioak: 

• Inguruneko kondizioak: haizea, euria, hotza eta beroa. 
• Obrako elementu bat trinkotzea: trinkotzeko modua eta trinkotu beharreko eremuaren lehentasuna.  
• Obrako elementu bat ontzea: kontuan hartu beharreko baldintzak. 
• Obrako elementu baten gainazal-akabera: ezaugarriak, ekipoak eta erremintak.  
• Ekipo eta erreminten mantentze-lanak. 

- Hormigoitu ondorengo prozesuak eta kondizioak: Desenkofratzea eta hutsuneak eta irregulartasunak konpontzea. 
- Hormigoiekin erlazionatutako prozesuak eta kalitate-kondizioak: 

• Kontrol-motak. 
• Exekuzioan onar daitezkeen desbideratzeak. 

- Hormigoia trinkotzeko eta ontzeko eragiketetan, prozesuak eta bete beharreko segurtasun-kondizioak 
planifikatzea. 

3. Hormigoiak trinkotzea eta ontzea, obrako elementuen arabera: 
- Obrako zenbait elementu egitean, hormigoia trinkotzea eta ontzea: 

• Zimenduak, hormak, euskarriak. 
• Gatzariak, forjatuak, lauzak, laminak, zangoak. 
• Zolarriak eta zoladurak. 

- Hornidura-parteen laginak hartzea eta kontrola. 
- Hormigoia trinkotzeko eta ontzeko lanak egiteko planifikatutako prebentzio-neurriak betetzea, pertsonentzako 

segurtasun-kondizioak ere betez. 
 
 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua:  
OBRAKO LAN OSAGARRIAK 
 
Kodea: MF0276_1 

3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0276_1 Eraikuntza-obretako lan osagarriak egitea 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eraikuntza-obretako lan-arriskuak deskribatzea, identifikatuz prebentziorako irizpide oinarrizkoak, lan-ekipoak behar 
bezala erabiltzeko arauak eta babes kolektiboko baliabideen funtzioak, eta behar bezala interpretatuz obraren seinalizazioa. 
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ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

EI1.1 Eraikuntza-obretako lan-arrisku ohikoenak identifikatzea, eta haiekin erlazionatutako prebentzio- eta babes-
neurriekin lotzea. 
EI1.2 Eraikuntza-sektoreko ezbeharren maiztasun- eta eragin-indize totalak eta partikularrak interpretatzea. 
EI1.3 Eraikuntza-sektoreko istripuen kausak eta ondorioak erlazionatzea, istripu-moten arabera: arinak, larriak, oso 
larriak, hilgarriak. 
EI1.4 Eraikuntza-sektorean gertatutako istripu hilgarrien eta oso larrien kausak zerrendatzea, estatistikak argitaratuta 
dituen azken denbora-tartean. 
EI1.5 Obren seinalizazioa behar bezala identifikatzea eta interpretatzea. 

A2: Obrako lan osagarriekin lotutako norbera babesteko ekipoekin, tresnekin eta erremintekin lan egitea, jasotako argibideak 
errespetatuz lan-metodoei, segurtasun-kondizioei eta lanaldiaren amaierako eragiketei dagokienean. 

EI2.1 Jarduera jakin baterako behar diren erremintak eta tresnak identifikatzea. 
EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Makinak, erremintak eta tresnak behar den trebetasunez eta zehaztasunez erabiltzea. 
- Norbera babesteko jantziak eta ekipoak behar bezala hautatzea eta erabiltzea. 
- Erabilitako norbera babesteko erremintak, tresnak eta ekipoak biltegiratzea, eta haien mantentze- eta 

kontserbazio-lanak egitea. 
A3: Obretan gehien erabiltzen diren baliabide osagarriak eta babes kolektibokoak ezagutzea, instalatzen laguntzea eta 
zaintzea, jasotako argibideak errespetatuz lan-metodoei, segurtasun-kondizioei eta lanaldiaren amaierako eragiketei 
dagokienean. 

EI3.1 Obra-leku batean instalatutako baliabide osagarrien eta babes kolektibokoen funtzioa eta konposizioa 
identifikatzea, eta haien erabilera deskribatzea (instalatzea, egiaztatzea, mantentze-lanak egitea, kentzea eta 
biltegiratzea). 
EI3.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Behar diren baliabide osagarriak muntatzea eta desmuntatzea, norbaitek gainbegiratuta eta jasotako 
argibideak errespetatuz. 

- Erabilitako baliabide osagarriak biltegiratzea, haien mantentze-lanak egitea eta egiaztatzea. 
EI3.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Behar diren babes kolektiboko baliabideak muntatzea eta desmuntatzea, norbaitek gainbegiratuta eta 
jasotako argibideak errespetatuz. 

- Erabilitako babes kolektiboko baliabideak biltegiratzea, haien mantentze-lanak egitea eta egiaztatzea. 
A4: Kargak manipulatzea eta garraiatzea, errespetatuz lan-metodoei eta segurtasun-kondizioei buruz jasotako argibideak. 

EI4.1 Ohiko hornidura-motak obrako material-mota bakoitzerako deskarga-, garraio- eta bilketa-prozesuekin 
erlazionatzea. 
EI4.2 Materialen eskaera- eta hartze-agiriak interpretatzea, behar bezala kalkulatuz material baten bolumena eta pisua. 
EI4.3 Kargak eskuz altxatzea, prozedura egokiak aplikatuz gehiegizko ahaleginak saihesteko. 
EI4.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, material eta ekipo egokiz hornitzea, mota, 
kantitate, kokapen, antolaketa eta epeari dagozkien eskakizunak betez. 
EI4.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kargak lekualdatzeari buruzko kasu praktiko batean, jasotze-
makinen operadoreari jakinaraztea, behar bezain argi eta zehatz eta ezarritako segurtasun-neurriak errespetatuz, zer 
maniobra erabili behar dituen. 

A5: Makina arinak erabiltzea eraikuntzako lanbideei laguntzeko, jasotako argibideak eta eskuliburuetako zehaztapenak 
errespetatuz lan-metodoei, segurtasun-kondizioei eta lanaldiaren amaierako eragiketei dagokienean. 

EI5.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, materialak ebakitzea, egindako eskaerak 
betez metodoei, geometriari eta epeei dagokienean, eta eskuliburuetako zehaztapenak betez. 
EI5.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, eraikuntza-elementuak partzialki eraistea, 
egindako eskaerak betez metodoei, gainazalari, zatikatzeari eta epeei dagokienean, eta eskuliburuetako zehaztapenak 
betez. 
EI5.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, erretenak egitea eraikuntza-elementuetan, 
egindako eskaerak betez metodoei, geometriari eta epeei dagokienean, eta eskuliburuetako zehaztapenak betez. 
EI5.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, betelaneko lurra trinkotzea, egindako eskaerak 
betez metodoei, antolaketari eta betelaneko lurraren konposizioari dagokienean, eta eskuliburuetako zehaztapenak 
betez. 
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A6: Lurrak eskuz hondeatzeko, fintzeko eta profilatzeko teknikak aplikatzea, lan-metodoen eta segurtasun-neurrien inguruan 
emandako jarraibideak errespetatuz. 

EI6.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 
- Eskuzko bitartekoak erabiliz, adierazitako neurriak dituzten lubakiak eta putzuak hondeatzea, zuinkatutako 

oinplanoa eta erreferentzia-mailarekiko sakontasuna errespetatuz. 
- Hustuketen hondo guztiak berdintzea gainazaleko finketekin, emandako jarraibideak betez. 
- Hustuketen alde guztiak profilatzea ezpondetako finketekin, emandako jarraibideak betez. 

Edukiak: 
1. Obra-lekuen egokitzapena: 

- Garbiketa, obra-lekuetako mantentze-lanak, hondakinak hustea. 
- Baliabide osagarriak eta babes kolektibokoak instalatzea eta kentzea. 
- Deskarga-, garraio- eta uzte-gomendioak, kodeak eta ikurrak. 
- Obretan kargak garraiatzea: Eskuzko baliabideak. Baliabide mekanikoak. 
- Obretan kargak jasotzea: Eskuzko baliabideak. Baliabide mekanikoak. 
- Obra-lekuak egokitzeko ekipoak: Motak eta funtzioak. Hautaketa, egiaztapena eta maneiua. 
- Obra-lekuak hornitzeko ekipoak: Motak eta funtzioak. Hautaketa eta egiaztapena. Maneiua, mantentze-lanak, 

zaintza eta biltegiratzea; 
- Behin-behineko baliabide osagarriak: Mantentze-lanak, zaintza eta biltegiratzea. 
- Obrako behin-behineko instalazioak. 
- Obren seinalizazioa. 
- Ezarri berri diren material, teknika eta ekipo berritzaileak. 

2. Obra-lekuen hornidura eta biltegiak: 
- Materialak: Ezaugarriak eta dentsitateak. Horniketa-moduak: ontziratu gabe, ontziratuta, paletetan. 
- Biltze-baldintzak: Euskarriaren erresistentzia. Pilaketa-garaiera. Ingurune-faktoreak. 
- Ekipoak: Motak eta funtzioak. Hautaketa eta egiaztapena. Maneiua, mantentze-lanak, zaintza eta biltegiratzea; 

3. Lanbideei laguntzeko eragiketak 
- Makineria arinarekin laguntzeko prozesuak eta kondizioak:  

• Materialen ebaketa, ebakigailuekin eta ingletagailuekin;  
• Elementuen eraiste partziala, mailu hausleekin;  
• Betelanen trinkotzea, sumilekin eta igel-sumilekin; 
• Elementuetako erretenak eta zuloak, erretenak egiteko makinekin eta zulagailuekin,   
• Kableak babesteko hodiak jartzea eta erretenak betetzea. 

- Ekipoak: Motak eta funtzioak. Hautaketa, egiaztapena. Maneiua, mantentze-lanak, zaintza eta biltegiratzea; 
- Laneko eta ingurumeneko arriskuak, prebentzio-neurriak. 
- Ezarri berri diren material, teknika eta ekipo berritzaileak. 

4. Zuloak eta lubakiak eskuzko baliabideekin hondeatzeko eragiketak 
- Hondeaketak egiteko prozesuak eta kondizioak: 

• Oinplanoen eta sakontasunen zuinketak  
• Eskuzko baliabideekin hondeatzea 
• Lubakiak eta zuloak profilatzea eta fintzea 
• Hondo horizontalak eta maldadunak fintzea 
• Alboak profilatzea. 

- Garbiketa-hormigoiaren geruzak obran jartzea.  
- Ekipoak: Motak eta funtzioak. Hautaketa, egiaztapena. Maneiua, mantentze-lanak, zaintza eta biltegiratzea; 
- Laneko eta ingurumeneko arriskuak, prebentzio-neurriak. 
- Ezarri berri diren material, teknika eta ekipo berritzaileak. 

5. Eraikuntza-obretako oinarrizko segurtasuna 
- Eraikuntza-obretako prebentzio, segurtasun eta osasunari buruzko legeria. 
- Laneko istripuak: motak, kausak, ondorioak eta estatistikak. 
- Istripuak daudenerako jarduera-prozedurak eta lehen laguntza. 
- Norbera babesteko ekipoak eta babes kolektiboko ekipoak. Motak, araudia eta erabilera-irizpideak. 
- Ekipo eta tresna hauek erabiltzean kontuan izan beharreko segurtasun-neurriak eta arriskuak prebenitzeko 

neurriak: 
• Materialen maneiua. 
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• Obren seinalizazioa eta itxitura. 
• Instalazio eta ekipo elektrikoak. 
• Aldamioak, plataformak eta eskailerak. 
• Karga-jasogailuak, garabiak eta uhal garraiatzaileak. 
• Obrako makineria arina. 
• Irristatzeak, luiziak eta eusteak. 

 
 
 
 

4  
4. prestakuntza-modulua:  
PASTAK, MORTEROAK, ITSASGARRIAK ETA HORMIGOIAK 
 
 
Kodea: MF0869_ 1 

 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0869_1 Pastak, morteroak, itsasgarriak eta hormigoiak egitea. 
 
 

Iraupena: 30 ordu 
 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Pastak, morteroak, itsasgarriak eta hormigoiak egiteko prozesuak deskribatzea, osagaiak adieraziz, aplikazio-motak 
azalduz, eta laneko metodoak zehaztuz. 

EI1.1 Nahasketa jakin baten aplikazio-eremua deskribatzea. 
EI1.2 Pastak, morteroak eta hormigoiak egiteko lanetan erabiltzen diren termino teknikoak ondo ulertzea. 
EI1.3 Aurkeztutako nahasketa bat zer motatakoa den ezagutzea, haren osagaiak identifikatuz, eta hura egiteko prozesua 
deskribatuz. 
EI1.4 Pastak, morteroak eta hormigoiak egiteko material eta teknika berritzaileak deskribatzea, eta prestakuntza-
moduluari lotutako gaitasun-atalean zer eragin duen baloratzea. 

A2: Norbera babesteko ekipoekin, tresnekin eta erremintekin lan egitea, jasotako argibideak errespetatuz lan-metodoei, 
segurtasun-kondizioei eta lanaldiaren amaierako eragiketei dagokienean. 

EI2.1 Jarduera jakin baterako behar diren makinak, erremintak eta tresnak identifikatzea. 
EI2.2 Makinak, erremintak eta tresnak jarduera jakin baterako behar den trebetasunez eta zehaztasunez erabiltzea. 
EI2.3 Pastak, morteroak eta hormigoiak egiteak dituen laneko eta ingurumeneko arriskuak identifikatzea, haien 
larritasuna baloratzea, eta erlazionatutako prebentzio- eta babes-neurriak haiekin lotzea. 
EI2.4 Jarduera jakin baterako behar diren norbera babesteko jantziak eta ekipoak behar bezala hautatzea eta erabiltzea. 
EI2.5 Erabilitako erremintak, tresnak eta norbera babesteko ekipoak biltegiratzeko lanak, eta haien mantentze- eta 
kontserbazio-lanak deskribatzea eta aplikatzea. 

A3: Hormigoiak, morteroak eta pastak prestatzea, haiek egiteko jarraibideak betez eta adierazitako loditasun- eta 
erresistentzia-baldintzak errespetatuz. 

EI3.1 Nahasketa jakin baten konposizioa eta dosifikazioa ezartzea, haren erresistentzia, loditasun, itsasgarritasun 
eta/edo hura lantzeko behar den denboran oinarrituta, eta/edo adierazitako taulei eta abakoei begiratuta. 
EI3.2 Nahasketa jakin baten oratze- eta berroratze-kondizioak, egokitzapen- eta heltze-denborak eta balio-bizitza 
zehaztea. 
EI3.3 Ingurune-kondizioek nahasketen prestaketan eta propietateetan duten eragina deskribatzea. 
EI3.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, nahasketak egitea, eskatzen diren 
homogeneotasun-kondizioak betez eta adierazitako bolumen eta epeetara egokituz. 26 
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A4: Itsasgarriak eta juntura berdintzeko materialak prestatzea, jarraibideen arabera eta adierazitako loditasun- eta 
erresistentzia-kondizioak betez. 

EI4.1 Zementu-itsasgarri baten nahasketa baten dosifikazioan, ura erabat edo neurri batean emultsio jakin batekin 
ordezkatzeko korrelazioa ezartzea. 
EI4.2 Nahasketa jakin baten oratze- eta berroratze-kondizioak, heltze-denbora eta balio-bizitza zehaztea. 
EI4.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, itsasgarriak egitea, eskatzen diren 
homogeneotasun-kondizioak betez eta adierazitako bolumen eta epeetara egokituz. 

 
 
Edukiak: 
1. Igeltserotzako eta estalduretako morteroak eta pastak 

- Obra-lekuan egiten diren morteroak eta pastak  
- Aurrez dosifikatutako morteroak eta pastak. 
- Osagaiak: aglomeratzaileak, aditiboak, hondarrak eta ura. 
- Dosifikazioa, loditasuna, plastikotasuna eta erresistentzia. Aplikazioak. 
- Araudia eta saiakuntzak. 
- Kalitate-zigiluak eta marka homologatuak. 

2. Hormigoiak: 
- Hormigoiak: prestaketa, osagaia, klaseak, aplikazioak. 
- Araudia eta saiakuntzak. 
- Kalitate-zigiluak eta marka homologatuak. 

3. Itsasgarriak eta juntura berdintzeko materialak 
- Zementu-itsasgarriak. 
- Dispertsio-erretxinak dauzkaten itsasgarriak. 
- Erreakzio-erretxinak dauzkaten itsasgarri eta junturak berdintzeko materialak. 
- Osagaiak: Aglomeratzaileak. Aditiboak. Hareak. Ura eta emultsioak. 
- Dosifikazioa, loditasuna eta plastikotasuna.  
- Aplikazioak. 
- Araudia eta saiakuntzak. 
- Kalitate-zigiluak eta marka homologatuak. 

4. Morteroak, pastak, hormigoiak, itsasgarriak eta junturak berdintzeko materialak egitea 
- Pastak eta morteroak egiteko prozesuak eta kondizioak:  

• Osagaien identifikazioa eta kontrola. 
• Pisuaren eta bolumenaren arabera dosifikatzea, dosifikazioaren zuzenketak.  
• Eskuz oratzea eta baliabide mekanikoen bidez oratzea. 
• Ur-ekarpena. 
• Garraio-edukiontziak betetzea. 
• Morteroak eta pastak egiteko ingurune-kondizioak. 

- Hormigoiak egiteko prozesuak eta kondizioak: 
• Osagaien identifikazioa eta kontrola. 
• Pisuaren eta bolumenaren arabera dosifikatzea, dosifikazioaren zuzenketak. 
• Eskuz oratzea eta baliabide mekanikoen bidez oratzea. 
• Ur-ekarpena. 
• Garraio-edukiontziak betetzea. 
• Hormigoiak egiteko ingurune-kondizioak. 

- Itsasgarriak eta juntura berdintzeko materialak egiteko prozesuak eta kondizioak: 
• Osagaien identifikazioa eta kontrola. Dosifikazioaren zuzenketak 
• Eskuz oratzea eta baliabide mekanikoen bidez oratzea. 
• Garraio-edukiontziak betetzea. 
• Itsasgarriak eta juntura berdintzeko materialak egiteko ingurune-kondizioak. 

- Ekipoak: Motak eta funtzioak (hautaketa, egiaztapena eta maneiua). 
- Babes-ekipoak: Norbera babestekoak. Kolektiboak. 
- Laneko eta ingurumeneko arriskuak; prebentzio-neurriak. 
- Ezarri berri diren material, teknika eta ekipo berritzaileak. 
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5 5. prestakuntza-modulua:  
HORMIGOI-ERAGIKETETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEAK  
 
Kodea: MP0046 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hormigoiak obran jarri aurreko eragiketetan ohikoak diren baliabide osagarriak hautatzea, instalatzea eta haien 
mantentze-lanak egitea, jasotako argibideak errespetatuz lan-metodoei, segurtasun-kondizioei eta lanaldiaren amaierako 
eragiketei dagokienean. 

EI1.1 Jarduera jakin batean behar diren baliabide osagarriak zehaztea. 
EI1.2 Elementu jakin baten enkofratuen apeo eta eskoramendurako behar diren baliabide osagarriak emandako 
jarraibideen arabera muntatzeko eta desmuntatzeko prozesuan funtsezkoak diren urratsak finkatzea. 

A2: Hormigoiak obran jarri aurreko eragiketetan ohikoak diren babes kolektiboko elementuak muntatzea, jasotako argibideak 
errespetatuz lan-metodoei, segurtasun-kondizioei eta lanaldiaren amaierako eragiketei dagokienean. 

EI2.1 Obra-leku jakin bat hormigoitu aurreko lanetarako babes kolektiboko elementuak instalatzen eta kentzen 
laguntzea, norbaitek gainbegiratuta eta jasotako argibideak errespetatuz. 
EI2.2 Obra-leku jakin bat hormigoitu aurreko lanetarako babes kolektiboko elementuak ikuskatzen eta/edo haien 
mantentze-lanak egiten laguntzea. 

A3: Nerbio aurrefabrikatuak, aurretiaz egindako armadurak eta habearteko elementuak banatzeko eta jartzeko teknikak 
aplikatzea, lan-metodoen eta segurtasun-neurrien inguruan emandako jarraibideak errespetatuz. 

EI3.1 Nerbio aurrefabrikatuak jartzea, finkatutako antolamendu eta ekidistantzia kontuan hartuta, eta ezarritako 
segurtasun-neurriak betez. 
EI3.2 Nerbio aurrefabrikatuak jartzea, finkatutako antolamendu eta ekidistantzia kontuan hartuta, ezarritako segurtasun-
neurriak betez eta adierazitako errendimendua lortuz. 

A4: Hormigoiak garraiatzea eta isurtzea, errespetatuz lan-metodoei eta segurtasun-kondizioei buruz jasotako argibideak. 
EI4.1 Hormigoia lekuz aldatzen laguntzea, garraio-langileari beharrezko maniobrak argi eta zehatz adieraziz. 
EI4.2 Grabitatearen bidezko isurketa egitea, geruzaren lodierari eta isurketaren garaierari buruz emandako jarraibideak 
betez, eta isurketarako gailuak zeharka maneiatuz. 
EI4.3 Hormigoiak hedatzea, adierazitako kota lortuz, emandako jarraibideak betez eta kalitate egokia lortuz. 

A5: Hormigoi-masa isuriak edo ponpatuak trinkotzea, errespetatuz lan-metodoei eta segurtasun-kondizioei buruz jasotako 
argibideak. 

EI5.1 Hormigoiak pikatu bidez trinkotzea, prozesuei, sakontasunei eta denborei buruzko jarraibideak betez. 
EI5.2 Hormigoiak zapalduz trinkotzea, prozesuei, sakontasunei eta denborei buruzko jarraibideak betez. 
EI5.3 Hormigoiak bibrazioz trinkotzea, prozesuei, sakontasunei eta denborei buruzko jarraibideak betez. 

A6: Hormigoia ontzea eta hari gainazal-akabera ematea, errespetatuz lan-metodoei eta segurtasun-kondizioei buruz 
jasotako argibideak. 

EI6.1 Gogortze-prozesu jakin bateko elementuak babestea, dauden ingurune-kondizioetarako emandako jarraibideak 
betez. 
EI6.2 Gogortze-prozesu jakin bateko elementuen hezetasuna kontrolatzea, dauden ingurune-kondizioetarako emandako 
jarraibideak betez. 

A7: Kargak manipulatzea eta garraiatzea, errespetatuz lan-metodoei eta segurtasun-kondizioei buruz jasotako argibideak. 
EI7.1 Kargak eskuz altxatzea, prozedura egokiak aplikatuz gehiegizko ahaleginak saihesteko. 
EI7.2 Material eta ekipoz hornitzea, mota, kantitate, kokapen, antolaketa eta epeari dagozkien eskakizunak betez. 
EI7.3 Kargak lekualdatzea, jasotze-makinen operadoreari jakinaraziz behar bezain argi eta zehatz eta ezarritako 
segurtasun-neurriak errespetatuz, zer maniobra erabili behar dituen. 

A8: Makina arinak erabiltzea eraikuntzako lanbideei laguntzeko, jasotako argibideak eta eskuliburuetako zehaztapenak 
errespetatuz lan-metodoei, segurtasun-kondizioei eta lanaldiaren amaierako eragiketei dagokienean. 
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EI8.1 Materialak ebakitzea, egindako eskaerak betez metodoei, geometriari eta epeei dagokienean, eta eskuliburuetako 
zehaztapenak betez. 
EI8.2 Eraikuntza-elementuak partzialki eraistea, egindako eskaerak betez metodoei, gainazalari, zatikatzeari eta epeei 
dagokienean, eta eskuliburuetako zehaztapenak betez. 
EI8.3 Eraikuntza-elementuetan erretenak egitea, egindako eskaerak betez metodoei, geometriari eta epeei dagokienean, 
eta eskuliburuetako zehaztapenak betez. 
EI8.4 Betelaneko lurra trinkotzea, egindako eskaerak betez metodoei, antolaketari eta betelaneko lurraren konposizioari 
dagokienean, eta eskuliburuetako zehaztapenak betez. 

A9: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI9.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI9.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI9.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI9.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI9.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI9.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 
Edukiak: 
1. Hormigoiak obran jarri aurreko eragiketak exekutatzea: 

- Zuloak eta lubakiak eskuz hondeatzea, profilatzea eta lautzea. 
- Enkofratu modularren apeo, eskoramendu eta panelak muntatzea, erabilera hauetarako: Zimenduak, hormak eta 

euskarriak. Gatzariak, forjatuak, lauzak eta laminak. 
- Nerbio eta habearte aurrefabrikatuak jartzea, honelakoak egiteko: Noranzko bakarreko forjatuak. Sare-formakoak. 
- Aurretiaz egindako armadurak jartzea. Zimenduak, hormak, euskarriak. Gatzariak, forjatuak eta lauzak. 
- Hormigoiak egitea: Obran. Fabrikan. 

2. Obran hormigoiak jartzea: 
- Garraioa, isurketa, ponpaketa.  
- Trinkotzea eta ontzea. 
- Obrako elementuak egitea: Zimenduak, hormak, euskarriak gatzariak, forjatuak, lauzak, laminak, zangoak, 

zolarriak eta zoladurak. 
- Hornidura-parteen laginak hartzea eta kontrola. 

3. Obra-lekuen egokitzapena: 
- Garbiketa, obra-lekuetako mantentze-lanak, hondakinak hustea. 
- Baliabide osagarriak eta babes kolektibokoak instalatzea eta kentzea. 
- Deskarga-, garraio- eta uzte-gomendioak, kodeak eta ikurrak. 
- Obran kargak garraiatzea, eskuzko baliabideak eta baliabide mekanikoak; obran kargak jasotzea, eskuzko 

baliabideak eta baliabide mekanikoak. 
- Obra-lekuak antolatzeko ekipoak: motak, funtzioak; hautaketa, egiaztapena eta maneiua. 
- Norbera babesteko ekipoak eta babes kolektiboko ekipoak, baliabide osagarriak, behin-behinekoak; mantentze-

lanak, kontserbazioa eta biltegiratzea. 
- Obrako behin-behineko instalazioak. 
- Obren seinalizazioa. 
- Ezarri berri diren material, teknika eta ekipo berritzaileak. 

4. Obra-lekuen hornidura eta biltegiak: 
- Materialak, ezaugarriak, dentsitateak eta hornidura-motak: ontziratu gabe, ontziratuta, paletetan. 
- Biltegiko kondizioak: euskarriaren erresistentzia, pilaketa-garaiera eta ingurune-faktoreak. 
- Obra-lekuak hornitzeko ekipoak: motak eta funtzioak; hautaketa, egiaztapena eta maneiua; mantentze-lanak, 

kontserbazioa eta biltegiratzea. 
5. Lanbideei laguntzeko eragiketak 

- Makineria arinarekin laguntzeko prozesuak eta kondizioak:  
• Materialen ebaketa, ebakigailuekin eta ingletagailuekin.  
• Elementuen eraiste partziala, mailu hausleekin.  
• Betelanen trinkotzea, sumilekin eta igel-sumilekin. 29 
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• Elementuetako erretenak eta zuloak, erretenak egiteko makinekin eta zulagailuekin.  
• Kableak babesteko hodiak jartzea eta erretenak betetzea. 

- Ekipoak: motak eta funtzioak; hautaketa, egiaztapena eta maneiua; mantentze-lanak, kontserbazioa eta 
biltegiratzea. 

- Ezarri berri diren material, teknika eta ekipo berritzaileak. 
6. Morteroak, pastak, hormigoiak, itsasgarriak eta junturak berdintzeko materialak egitea 

- Pastak eta morteroak egiteko prozesuak eta kondizioak: Osagaien identifikazioa eta kontrola. Pisuaren eta 
bolumenaren arabera dosifikatzea, dosifikazioaren zuzenketak. Eskuz oratzea eta baliabide mekanikoen bidez 
oratzea. Ur-ekarpena. Garraio-edukiontziak betetzea. Morteroak eta pastak egiteko ingurune-kondizioak. 

- Hormigoiak egiteko prozesuak eta kondizioak: Osagaien identifikazioa eta kontrola. Pisuaren eta bolumenaren 
arabera dosifikatzea, dosifikazioaren zuzenketak. Eskuz oratzea eta baliabide mekanikoen bidez oratzea. Ur-
ekarpena. Garraio-edukiontziak betetzea. Hormigoiak egiteko ingurune-kondizioak. 

- Itsasgarriak eta juntura berdintzeko materialak egiteko prozesuak eta kondizioak: 
• Osagaien identifikazioa eta kontrola. Dosifikazioaren zuzenketak 
• Eskuz oratzea eta baliabide mekanikoen bidez oratzea. 
• Garraio-edukiontziak betetzea. 
• Itsasgarriak eta juntura berdintzeko materialak egiteko ingurune-kondizioak. 

- Ekipoak: motak eta funtzioak (hautaketa, egiaztapena eta maneiua); norbera babesteko ekipoak. 
- Ezarri berri diren material, teknika eta ekipo berritzaileak. 

7.  Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.  
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EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 
ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 



 
 
ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0277_1 
Hormigoitu aurreko 
eragiketak 
 

• Arkitektoa. 
• Ingeniaria.  
• Arkitekto teknikoa. 
• Ingeniari teknikoa. 
• Eraikingintza eta Obra Zibila lanbide-

familiako goi-mailako teknikaria 
(hormigoia lanbide-eremua). 

• Eraikingintza eta obra zibilak lanbide-
arloko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiria (hormigoia lanbide-eremua). 

• Eraikingintza eta Obra Zibila lanbide-
familiako teknikaria (hormigoia lanbide-
eremua). 

• Eraikingintza eta obra zibilak lanbide-
arloko 2. mailako profesionaltasun-
ziurtagiria (hormigoia lanbide-eremua). 

1 urte 3 urte 

MF0278_1 
Obran hormigoiak jartzea. 

• Arkitektoa. 
• Ingeniaria.  
• Arkitekto teknikoa. 
• Ingeniari teknikoa. 
• Eraikingintza eta Obra Zibila lanbide-

familiako goi-mailako teknikaria 
(hormigoia lanbide-eremua). 

• Eraikingintza eta obra zibilak lanbide-
arloko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiria (hormigoia lanbide-eremua). 

• Eraikingintza eta Obra Zibila lanbide-
familiako teknikaria (hormigoia lanbide-
eremua). 

• Eraikingintza eta obra zibilak lanbide-
arloko 2. mailako profesionaltasun-
ziurtagiria (hormigoia lanbide-eremua). 

1 urte 3 urte 
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Hormigoi-eragiketak 

MF0276_1 
Obrako lan osagarriak 

• Arkitektoa. 
• Ingeniaria.  
• Arkitekto teknikoa. 
• Ingeniari teknikoa. 
• Prestakuntzako goi-mailako teknikaria 
• Eraikingintza eta Obra Zibila lanbide-

familiako profesionala (Igeltserotza eta 
akaberak lanbide-eremua). 

• Eraikingintza eta obra zibilak lanbide-
arloko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiria (igeltserotza eta akaberak 
lanbide-eremua). 

• Eraikingintza eta Obra Zibila lanbide-
familiako teknikaria (igeltserotza eta 
akaberak lanbide-eremua). 

• Eraikingintza eta obra zibilak lanbide-
arloko 2. mailako profesionaltasun-
ziurtagiria (igeltserotza eta akaberak 
lanbide-eremua). 

1 urte 3 urte 

MF0869_1 
Pastak, morteroak, 
itsasgarriak eta hormigoiak 

• Arkitektoa. 
• Ingeniaria.  
• Arkitekto teknikoa. 
• Ingeniari teknikoa. 
• Eraikingintza eta Obra Zibila lanbide-

familiako goi-mailako teknikaria 
(igeltserotza eta akaberak lanbide-
eremua). 

• Eraikingintza eta obra zibilak lanbide-
arloko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiria (igeltserotza eta akaberak 
lanbide-eremua). 

• Eraikingintza eta Obra Zibila lanbide-
familiako teknikaria (igeltserotza eta 
akaberak lanbide-eremua). 

• Eraikingintza eta obra zibilak lanbide-
arloko 2. mailako profesionaltasun-
ziurtagiria (igeltserotza eta akaberak 
lanbide-eremua). 

1 urte 3 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 

– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Obren lantegia 150 200 

Eraikuntzako lurra 200 300 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Kudeaketa-gela X X X X 

Obren lantegia X X X  

Eraikuntzako lurra X  X X 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak 
− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet. 
− Espezialitateko software espezifikoa 
− Errotuladorez idazteko arbelak 
− Orri birakariak 
− Ikasgelako materiala 
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Obren lantegia 

− Arbela 
− 100 litroko ahalmena duten hormigoi-makinak. 
− Hormigoitze-ponpa. 
− Karga-jasogailuak. 
− Eskuko bibragailuak. 
− Erregela bibratzaileak. 
− Astindu-mahai bibratzailea. 
− Ebakigailuak eta ingletagailuak. 
− Erretenak egiteko makinak. 
− Zulagailuak. 
− Eskuko bibragailuak. 
− Erregela bibratzaileak. 
− Astindu-mahai bibratzailea. 
− Sumil bibratzaileak (igel-sumilak). 
− Mailu hausleak. 
− Astoak. 
− Kanaletak, zaliak, hormigoi-ontziak, toberak eta inbutuak. 

34 

 
 
 

 



 
 

Hormigoi-eragiketak 

Eraikuntzako lurra 

− Uhal garraiatzailea. 
− Aldamioak. 
− Enkofratu modularrak. 
− Erretilua 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Ez dago sartzeko eskakizunik 
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