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I PROFESIONAL-ZIURTAGIRIAREN 
 IDENTIFIKAZIOA 



 
 
GIZARTE, KULTURA ETA 
KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
GAINAZAL ETA ALTZARIAK GARBITZEA ERAIKIN ETA LOKALETAN 
 
KODEA 
SSCM0108 

 
LANBIDE-ARLOA 
Gizarte, kultura eta komunitateko zerbitzuak 
 

LANBIDE-EREMUA 
Gizarte-arreta. 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
SSC319_1. Gainazal eta altzarien garbiketa eraikin eta lokaletan (1368/2007 EDa, 2007ko urriaren 25a). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 
 
GAITASUN OROKORRA 
Gainazal eta altzariak garbitzea eraikin eta lokaletan, teknika, tresna, produktu eta makina egokiak 
aukeratuz, higienizazioa, kontserbazioa eta mantentzea bermatzeko, hala dagokionean profesional 
adituak ikuskatzen duela, eta segurtasunari eta osasunari buruz aplikatu beharreko araudia betez. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0972_1: Zoruak, paretak eta sabaiak garbitzea eraikin eta lokaletan  
- UC0996_1: Esku hartu beharreko espazioetan dauden altzariak garbitzea. 
- UC1087_1: Kristalak garbitzea eraikin eta lokaletan 
- UC1088_1: Gainazalak garbitzea eta tratatzea makineria erabiliz eraikin eta lokaletan. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 
Lanbide-esparrua 
Mota guztietako erakin, lokal, osasun-zentro edo erakunderen, publiko nahiz pribatu, industrien, garraio-elementuen 
(lurrekoak, airekoak, itsasokoak), makinen, espazio eta instalazioen, publizitate-euskarrien eta hiri-altzarien garbiketaren 
eta higienizazioaren sektorean garatzen du jarduera profesionala. 
 
Ekoizpen-sektoreak 
Eremu publikoan eta pribatuan kokatzen da, zentro eta instalazioetan eta haiei dagozkien ekipamenduetan, garbiketa-
funtzioetan. 
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Lanbideak edo lanpostuak 
9121 .001 .6 Garbiketa-langilea edo garbitzailea, oro har. Peoi garbiketan espezialista. Garbiketako espezialista. Kristal-
garbitzailea. Higiezinen garbiketan aditua. 
7294.001.1 Eraikinetako beiragilea. 
9212.001.1 Leiho-garbitzailea. 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-
ATALAK ORDUAK 

MF0972_1 
Zoru, pareta eta sabaien garbiketa, tratamendua eta 
mantentze-lanak eraikin eta lokaletan.  

30   

MF0996_1: 
Barruko altzarien garbiketa  30   

MF1087_1 
KRISTALEN GARBIKETA ERAIKIN ETA LOKALETAN  30   

MF1088_1: 
Makineria erabiliz garbitzeko teknika eta prozedurak  60   

MP0102 
Eraikin eta lokaletan gainazal eta altzariak garbitzeko 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

80 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 230  
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 

1
2
3
4

1. gaitasun-atala 
ZORUAK, PARETAK ETA SABAIAK GARBITZEA ERAIKIN ETA 

LOKALETAN 
 

2. gaitasun-atala 
ESKU HARTU BEHARREKO ESPAZIOETAN DAUDEN 

ALTZARIAK GARBITZEA  
 

3. gaitasun-atala 
KRISTALAK GARBITZEA ERAIKIN ETA LOKALETAN  

 
4. gaitasun-atala 

GAINAZALAK GARBITZEA ETA TRATATZEA MAKINERIA 
ERABILIZ ERAIKIN ETA LOKALETAN 



 
 
GIZARTE, KULTURA ETA 
KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1. gaitasun-atala:  
ZORUAK, PARETAK ETA SABAIAK GARBITZEA ERAIKIN ETA 
LOKALETAN 
 
Kodea: UC0972_1 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1  Lantokia aztertu ondoren, esku-hartze motei lotutako garbiketa-lanak hautatzea, ingurunearen ezaugarrietara 
egokitzeko, betiere jarduerak izan ditzakeen arriskuak kontuan izanda. 

BI1.1 Ingurunea identifikatzeko, garbitu beharreko lantokiaren ezaugarriak eta zailtasunak hartzen dira 
kontuan, jarduteko modua erabakitzeko. 
BI1.2 Zikinkeria eta hondakinak deskribatzeko, haien dibertsitatea adierazi behar da, kasu bakoitzean 
egin beharreko garbiketak justifikatzeko. 
BI1.3 Ezarritako aldizkakotasunaren arabera egiten da esku-hartzearen plangintza, bezeroaren 
eskakizunak betetzeko. 
BI1.4 Garbiketak arriskurik gabe edota ahalik eta arrisku txikienarekin egite aldera, garbiketen arriskuak 
identifikatzen dira, eta dagokionean norbera babesteko ekipoak erabiliko direla bermatzen da. 
BI1.5 Hondakinak ezabatzeko (kartoiak, plastikoak, besteak beste), zaborren gaikako bilketari jarraitzen 
zaio, ingurumena babesteko araudia betetzeko. 

LB2  Tratatu beharreko gainazalei egokitzen zaizkien jarduerak detektatzea, eta haiek garbitzeko eta desinfektatzeko 
tresna eta prozedurak hautatzea, jarduera horiei eragin liezaieketen alderdiak kontuan hartuz. 

BI2.1 Erraz erabiltzen diren tresna elektromekanikoak edo eskuzkoak, garbitzeko, gainazal-motaren eta 
hautatutako teknikaren arabera hautatzen dira. 
BI2.2 Garbitzeko produktuak haien erabilgarritasunaren eta espezifikotasunaren arabera identifikatzen 
dira, dagozkion gainazaletan erabiltzeko. 
BI2.3 Fabrikatzaileak gomendatutako erabilera- eta dosifikazio-jarraibideak hartzen dira kontuan, 
produktuaren eraginkortasuna eta segurtasun-printzipioak errespetatzeko. 
BI2.4 Laneko eremua pertsonen pasagune den kontuan izanda zehazten da jarduera, eta egoera 
horretarako teknika eta baliabide egokiak hautatzen dira.  
BI2.5 Garbiketa-prozesua antolatzeko, zikinkeria eta hondakinak kentzeko moduan sekuentziatzen dira 
jarduerak, esku-hartzearen eraginkortasuna eta kalitatea bermatzeko. 
BI2.6 Garbitzeko prozedurak eta haiei lotutako teknikak proposatzeko, tratamendua gainazaletara 
egokitzen da, haien garbiketa eta desinfekzioa bermatzeko. 

BI3  Lanabesen, ateen, leihoen edo irekidura erabilgarrien kokapena identifikatzea eta haiek kontuan izanda jardutea, 
espazioa aireztatzeko. 

BI3.1 Instalazioetako segurtasun-protokoloak, ate eta leihoak irekitzeari dagozkionak, betez aireztatzen 
da, ezarritako arauak betetzen direla bermatzeko. 
BI3.2 Leihoak, edo antzeko irekidurak, dauden laneko inguruneko airea berriztatzeko behar den 
denboraz irekitzen dira. 
BI3.3 Ate, leiho eta antzeko irekidurak espazioa aireztatu ostean ixten dira, eta lantokiko segurtasun-
arauak betez itxi direla egiaztatu behar da. 
BI3.4 Lana oztopatzen duten objektuak tokiz aldatu behar dira, betiere haien segurtasuna bermatuta. 
BI3.5 Tokiz aldatutako objektuak haien tokian jartzen dira berriro, eta lehen zeuden tokian jartzen direla 
bermatu behar da, hasierako antolaera errespetatzeko. 

BI4  Zoruak, paretak eta sabaiak garbitzean, zikinkeria eta hondakinak kentzen direla egiaztatu behar da, esku-
hartzearen eraginkortasuna eta kalitatea bermatzeko. 

BI4.1 Garbiketa-jardueren sekuentzia egiaztatzeko, gauzatutako prozesuen lehentasuna bermatzen da, 
esku-hartzearen eraginkortasuna eta kalitatea bermatzeko. 
BI4.2 Ingurumena babesteko araudia betez ezabatzen dira erabilitako gai toxikoen hondakinak, 
kutsadura eragin lezaketen elementuak saihesteko. 
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BI4.3 Ur- eta energia-kontsumo orekatua arduraz egiten da, haien kontsumoa txikiagoa izan dadin, 
erabilera optimizatzeko. 
BI4.4 Garbitutako inguruneari behatzen zaionean, zikinkeria-hondarrik ez dagoela ikusi behar da, 
jardueraren eskakizunak betetzeko. 
BI4.5 Atzemandako akatsak konpontzean, zuzenketa-lana betetzen dela egiaztatu behar da, prozesua 
osatzeko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Produktu kimikoak. Erreminta eta tresna bakunak. 
 
Lanaren emaitza edo produktuak 
Zoru, pareta eta sabai higieniko eta desinfektatuen garbiketa. Barruko altzarien garbiketa. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Produktu kimikoak etiketatzea. Norbera babesteko baliabideen katalogoa. Garbiketa-prozeduren dokumentazioa. 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
ESKU HARTU BEHARREKO ESPAZIOETAN DAUDEN ALTZARIAK 
GARBITZEA 

 
Kodea: UC0996_1 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1 Aplikatu beharreko tratamendua esku hartu beharreko espazioan dauden altzarien arabera hautatzea, beharrezko 
tresna eta produktuak erabiltzea eta jarduerari eragiten dioten alderdiak kontuan izatea, espero diren emaitzak lortzeko. 

BI1.1 Altzari-motaren propietateak identifikatzeko, hura osatzen duten materialari edo materialei 
dagozkien ezaugarriak zehazten dira, aplikatu beharreko tratamenduak bereizteko. 
BI1.2 Garbitu beharreko altzarien gainean dauden hondakin solidoak kendu egiten dira, eta altzarietan 
dauden gainerako objektu edo materialak ez dira tokiz aldatu behar, altzarietan dagoenaren kokapena 
errespetatzeko.  
BI1.3 Garbitu beharreko espazioan pertsonak izatea garbiketan eragiten duen alderdi 
baldintzatzailetzat jotzen da.  
BI1.4 Tratamendua, tresnak eta produktuak altzarien ezaugarrien arabera hautatu ostean aplikatzen 
dira, garbiketa-eragiketak altzarien ezaugarriei eragin gabe gauzatzeko. 
BI1.5 Altzarien garbiketa egiaztatzeko, garbiketa-eragiketari behatu behar zaio, haren eragina eta 
ondorioa bermatzeko. 
BI1.6 Ingurumena babesteko araudia betez ezabatzen dira erabilitako gai toxikoen hondakinak, 
kutsadura eragin lezaketen elementuak saihesteko. 
BI1.7 Ur- eta energia-kontsumo orekatua arduraz egiten da, haien kontsumoa txikiagoa izan dadin, 
erabilera optimizatzeko. 

LB2  Zakarrontzietako hondakinak ezabatzea eta zakarrontziak erabat hustu direla egiaztatzea, errazago erabiltzeko 
moduan uzteko. 

BI2.1 Zer-nolako zakarrontzi-mota den eta zer hondakin dituen ikusi behar da, eta profesionalak 
ezagutzen dituela bermatu, zakarrontzia husteko edo garbitzeko prozedura errazago hautatzeko. 
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BI2.2 Zakarrontziaren edukia irauli edo poltsa ateratzen da, eta erabat hustu dela bermatu behar da, 
gero erabili ahal izateko. 
BI2.3 Beharrezkoa denean, zabor-poltsa aldatu egin behar da, eta begiratu behar da ea ez dagoen 
apurtuta edota ez duen inolako hondakinik erantsita. 
BI2.4 Zakarrontzia ateratzean, erantsita izan litzakeen hondakinak kendu behar dira, higienea 
bermatzeko eta gero erabili ahal izateko. 

LB3:  Komunak higienizatu eta/edo desinfektatzea garbiketa-teknika eta -produktuak erabiliz, emaitza bermatzeko. 
BI3.1 Zakarrontzietan edo konketen gainean dauden hondakinak kendu egiten dira produktu 
desinfektatzaileak erabiltzeko, eta fabrikatzaileak adierazten duen denboraz utzi behar dira emanda. 
BI3.2 Komunetako ispilu, gehigarri, azuleju edo paramentuak gainazal bakoitzerako teknika egokiena 
erabiliz garbitzen dira, desinfektatzeko. 
BI3.3 Higiene-arauen arabera garbitzen eta higienizatzen dira komun-ontziak. 
BI3.4 Garbiketako tresnak modu esklusiboan erabiltzen dira komun-ontzi mota bakoitzerako, 
higienizazioa bermatzeko. 
BI3.4 Komuneko paperaren, eskuetako paperaren, xaboiaren edo bestelakoen euskarriak begiratu 
behar dira, behar denean materiala jartzeko.  
BI3.5 Komuneko zorua zer motatakoa den kontuan izanda garbitzen da, haren higienerako, 
desinfekziorako eta kontserbaziorako egokia den produktuarekin.  
BI3.6 Komunetako esku-hartzeak nola egin diren begiratzeko, araztasuna, higienea eta desinfekzioa 
egiaztatu behar dira, garbi daudela erabil daitezkeela bermatzeko. 
BI3.7 Ingurumena babesteko araudia betez ezabatzen dira erabilitako gai toxikoen hondakinak, 
kutsadura eragin lezaketen elementuak saihesteko. 
BI3.8 Ur- eta energia-kontsumo orekatua arduraz egiten da, haien kontsumoa txikiagoa izan dadin, 
erabilera optimizatzeko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Erreminta eta tresna bakunak. Norbera babesteko baliabideak. Produktu kimikoak. 
 
Lanaren emaitza edo produktuak 
Komunen higienizazioa eta desinfekzioa. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Garbiketa-prozeduren dokumentazioa. Garbitzeko eta desinfektatzeko produktu kimikoen katalogoa. Dokumentazioa. 
Norbera babesteko ekipoak. 

 
 
 
3. gaitasun-atala 
KRISTALAK GARBITZEA ERAIKIN ETA LOKALETAN 

 
Kodea: UC1087_1 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Beirak eta espazioa prestatzea garbiketarako, eta erabili beharreko produktuak, tresnak eta makinak zehaztea 

BI1.1 Altuera dela eta arrisku berezia dute jardueretan, arriskuak murrizten dira, eta lanaren 
antolamendua baldintza laguntzaile moduan balioztatzen da.  
BI1.2 Garbitu beharreko gainazalari behatzen zaio, erabili beharreko prozedura zehazteko, betiere 
gainazalaren konposizioa eta ezaugarriak, esku-hartzearen zailtasuna eta ingurunearen arriskuak 
baloratuta. 12 
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BI1.3 Erabili beharreko produktu, makina eta tresnak garbitu beharreko gainazal-motaren arabera 
hautatzen dira, garbitasun eraginkorra lortzeko. 
BI1.4 Kristalak garbitzea eragozten duten barruko altzariak kendu egiten dira, eta gero berriro jarriko 
direla bermatzen da, ez daitezen hondatu. 
BI1.5 Pintura-hondarrak eta hondakinak kentzeko erreminta erabiltzen da gainazalak behar duenean, 
erantsitako zikinkeriak kentzeko kristaletik, garden gera dadin. 

LB2: Garbiketako tresna, makina, gehigarri eta produktuak fabrikatzailearen gomendioak betez erabiltzea, 
eraginkortasun eta mantentze-egoera hobeak bermatzeko. 

BI2.1 Tresnak, makinak eta gehigarriak fabrikatzailearen gomendioen arabera erabiltzen dira, 
eraginkortasunez erabiliko direla eta aurreikusitako iraupena izango dutela bermatzeko. 
BI2.2 Fabrikatzaileak gomendatutako dosietan erabiltzen dira produktuak, haien erabilerak eragin 
lezakeen edozein arrisku saihesteko. 
BI2.3 Kristalak garbitzeko tresna, makina eta gehigarriak mantendu eta kontserbatu egiten dira, 
geroago erabili ahal izango direla bermatzeko, eta haien erabilgarritasun-egoera egiaztatzen da. 
BI2.4 Kristalak garbitzeko tresna, makina eta gehigarriak beren ezaugarrietara egokitzen diren lekuetan 
gorde eta biltegiratzen dira, indarrean den legediaren arabera egiten dela bermatuta. 
BI2.5 Ingurumena babesteko araudia betez ezabatzen dira erabilitako gai toxikoen hondakinak, 
kutsadura eragin lezaketen elementuak saihesteko. 
BI2.6 Ur- eta energia-kontsumo orekatua arduraz egiten da, haien kontsumoa txikiagoa izan dadin, 
erabilera optimizatzeko. 

LB3: Kristalak garbitzeko prozedura hautatzea eta haiek garbitzea aurreikusitako emaitzak lortzeko behar diren tresna 
eta produktuak erabiliz. 

BI3.1 Kristala aldez aurretik bustitzen da erantsitako zikinkeria kentzeko, gainazalaren araberako 
tresnak hautatuta eta erabilita. 
BI3.2 Aurreikusitako erremintarekin lehortzen da kristala, hondakin-hondarrak edo arraiak saihesteko, 
gardentasun-irizpideei jarraituz. 
BI3.3 Soberako likidoak tresnak erabiliz jasotzen dira, altzariak edo zorua ez zikintzeko. 
BI3.4 Norbera babesteko ekipoak, une oro, segurtasunari eta osasunari buruzko araudiaren arabera 
erabiltzen dira, langileek istripuak izateko arriskuak saihesteko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Produktu kimikoak. Kristalak garbitzeko makinak, gehigarriak. Erremintak eta tresnak. Babes-ekipoak. 

 
Lanaren emaitza edo produktuak 
Kristal edo gainazal kristaldunen garbiketa. Makinen mantentze- eta kontserbazio-lanak. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Norbera babesteko ekipoen eskuliburuak. Produktu kimikoen informazio espezializatua. Laneko arrisku espezifikoen 
eskuliburua. Makinei eta haien mantentze-lanei eta kontserbazioari buruzko dokumentazioa. 

 
 
 
 

4. gaitasun-atala 
GAINAZALAK GARBITZEA ETA TRATATZEA MAKINERIA ERABILIZ 
ERAIKIN ETA LOKALETAN 

 
Kodea: UC1088_1 

4 
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Gainazalen garbiketa babesa antolatu eta gauzatzea, eta nahi den emaitza lortzeko behar diren prozedura, 
makina, gehigarri, tresna eta produktuak hautatzea. 

BI1.1 Erabili beharreko prozedura hautatzeko eta antolatzeko, egin beharreko garbiketa-mota eta 
tratatu beharreko gainazala hartzen dira kontuan. 
BI1.2 Laneko eremuan pertsonak izatea tratamendu-motaren eta erabili beharreko makineriaren alderdi 
baldintzatzailetzat jotzen da 
BI1.3 Makineria, gehigarriak eta tresnak lanaren espezifikotasunaren arabera hautatzen dira, nahi den 
emaitza lortzeko.  
BI1.4 Makinekin erabiltzen diren garbiketako produktu espezifikoak zehazteko, tratatutako gainazaletan 
lortu nahi den errendimendua hartzen da kontuan. 

LB2:  Ekortzeko makina zoru motara egokitzen dela ziurtatuz maneiatu erabiltzea, hondakinak kentzeko zorutik. 
BI2.1 Zoru-motari behatzen zaio, eta garbitzaileak aztertzen duela bermatu, esku-hartzea zoru-motara 
egokitzeko. 
BI2.2 Tratatu beharreko gainazala kontuan izanda hautatzen da makina, gainazalari egokitzen zaiola 
bermatzeko. 
BI2.3 Hautatutako makinaren arabera hautatzen dira erabili beharreko gehigarriak, lanaren helburua 
lortzeko eta fabrikatzaileak adierazitako moduan funtziona dezan makinak. 
BI2.4 Laneko gainazala hondakinik gabe geratu dela bermatzeko erabiltzen da makina; gainazala 
hondakinik gabe geratu dela egiaztatu behar da. 

LB3  Zoru-motaren arabera hautatzea zorua garbitzeko makina, egokia dela bermatzeko eta zorua garbitzen eta 
kontserbatzen dela bermatzeko. 

BI3.1 Zoru-mota haren izaeraren arabera identifikatzen da, zorua garbitzeko makina hautatzeko. 
BI3.2 Lan egingo den zorua ohartarazteko elementuen bidez mugatzen da, erorikoak edo istripuak 
saihesteko. 
BI3.3 Lanerako tresna, gehigarri eta produktuak makinaren eta zoru-motaren arabera prestatzen dira, 
bakoitzari dagozkion espezifikazioei jarraikiz. 
BI3.4 Bezeroak aldez aurretik kontratuan ezarritako kalitate-parametroen araberako lana eta emaitza 
bermatzeko moduan erabiltzen da makina, alderdien gogobetetzea bermatzeko. 
LB3.5. Lurraren garbitasuna egiaztatzeko da ondo dagoen begiratzeko, higiene-arauei dagokienez. 

LB4:  Zorua desugertzea, argizari-hondarrak edota gehiegizko zikinkeria kentzeko, eta, hala, gainazala eman beharreko 
produktuetarako prestatzeko.  

BI4.1 Garbiketako perimetroa ohartarazteko ikus-elementuen bidez mugatzen da, pertsonentzako 
arriskuak saihesteko esku-hartzeak dirauen bitartean. 
BI4.2 Garbitu beharreko zorua gero desugertzeko moduan prestatzen da, lana errazago egiteko. 
BI4.3 Argizari-hondarrak edota gehiegizko zikinkeria desugertzaile bat erabiliz kentzen dira, emaitza 
lanaren helburuaren araberakoa dela egiaztatzeko. BI4.4 Zorua lehortzeko denbora errespetatzen da 
produktuen jarraibideak eta zoruaren ezaugarriak kontuan izanda, nahi den emaitza bermatzeko. 

LB5:  Zorua aldez aurretik prestatu eta argizaria ematea, babesteko eta distira emateko. 
BI5.1 Hondakinik eta zikinkeriarik gabeko zorua geroko tratamendua emateko prestatzen da. 
BI5.2 Zoru-motaren arabera hautatzen dira tresnak edo erremintak, jarduera egin ahal izateko. 
BI5.3 Zorua, behar izanez gero, emultsio zigilatzaile batekin tratatu behar da, haren porositatearen edo 
narriaduraren arabera, zoruaren estankotasuna bermatzeko. 
BI5.4 Produktua modu uniformean ematen da, fabrikatzaileak zehaztutako emaitza lortzeko. 
BI5.5 Zorua erabat lehortzeko denbora fabrikatzailearen gomendioei jarraituz ezartzen da. 
BI5.6 Lanaren emaitza aztertzen da ondo egin dela egiaztatzeko, bezeroarekin adostutako baldintzen 
arabera. 

LB6: Zorua distiraraztea/beiraztatzea dagokion makina erabiliz, distiratsu gera dadin. 
BI6.1 Zorua prestatzen da geroago distirarazteko edo beiraztatzeko makina erabili ahal izateko, eta 
haren egoera egiaztatzen da. 
BI6.2 Distirarazte- edo beiraztatze-prozesuaren arabera hautatzen da erabili beharreko makina, lana 
egin ahal izateko. 
BI6.3 Prozesurako gehigarriak makinari egokitzen zaizkio, fabrikatzailearen gomendioen arabera erabili 
ahal izateko. 14 
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BI6.4 Makinan erabili beharreko garbitzeko produktuak hautatzean dosi egokia erabiltzen dela bermatu 
behar da, langilearentzako arriskuak edota materialen ezaugarriak aldatzea saihesteko 
BI6.5 Makina erabili aurretik, zorua distirarazteko edo beiraztatzeko produktua ematen da, eta emaitza 
ezarritako irizpideen araberakoa dela egiaztatu behar da. 
BI6.6 Ingurumena babesteko araudia betez ezabatzen dira erabilitako gai toxikoen hondakinak, 
kutsadura eragin lezaketen elementuak saihesteko. 
BI6.7 Ur- eta energia-kontsumo orekatua arduraz egiten da, haien kontsumoa txikiagoa izan dadin, 
erabilera optimizatzeko. 

LB7 Ehunezko gainazal eta altzariei haien garbitasuna bermatuko duen tratamendua ematea, eta ehuna behar baino 
lehenago hondatzea saihesteko egokia dela bermatzea. 

BI7.1 Garbitu beharreko gainazal- edo altzari-mota konposizioaren arabera identifikatzen da, eman 
beharreko tratamendua zehazteko. 
BI7.2 Lehorrean xurgatzen da garbitu beharreko gainazala hautsa dagoenean, zikinkeria kentzeko. 
BI7.3 Garbiketa hezerako makina beharrezkoa bada, egin beharreko tratamendu-motaren arabera 
hautatzen da, garbitu beharreko gainazalera egokitzeko. 
BI7.4 Makina, gehigarriak, tresnak eta produktua erabiltzean, ardura berezia izan behar da ehunen 
propietateei ez eragiteko, kalitate-irizpideetan ezarritakoaren araberako emaitza lortzeko; emaitza 
egiaztatzen da. 
BI7.5 Lehorreko xurgatzea garbiketa hezearen ostean egiten da, lehortzeko behar adina denbora igaro 
ostean, hondakin guztiak kentzen direla bermatzeko. 
BI7.6 Ingurumena babesteko araudia betez ezabatzen dira erabilitako gai toxikoen hondakinak, 
kutsadura eragin lezaketen elementuak saihesteko. 
BI7.7 Ur- eta energia-kontsumo orekatua arduraz egiten da, haien kontsumoa txikiagoa izan dadin, 
erabilera optimizatzeko. 

LB8: Makinen ikusizko ikuskapena egitea eta biltegiratzea, ezaugarri teknikoen arabera funtziona dezaten bermatzeko. 
BI8.1 Makinaren eta haren gehigarrien ohiko garbiketa eta ikusizko ikuskapena erabilera bakoitzaren 
ondoren egiten dira, geroago erabili ahal izateko. 
BI8.2 Makinak berariazko tokian gordetzen dira haien egoera berrikusi ostean, ondo funtziona dezaten. 
BI8.3 Makinan gorabeheraren bat atzematen bada, hierarkian gorago dagoen arduradunari jakinarazten 
zaio berehala, iritzia eman dezan, eta, hala badagokio, zerbitzu teknikora eramateko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Garbiketako makineria. Gehigarriak. Produktu kimikoak. Makineriaren mantentze-lanetarako eta kontserbaziorako tresnak. 
Babes-ekipoak. 
 
Lanaren emaitza edo produktuak 
Ekortze, xurgatze, garbitze, desugertze eta distiratze bidez tratatutako gainazal higieniko eta desinfektatuak. Makinen 
mantentze- eta kontserbazio-lanak. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Produktu kimikoen informazio espezializatua. Norbera babesteko ekipoei buruzko dokumentazioa. Laneko arriskuen 
eskuliburua. Makinen eskuliburuak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1
2
3
4
5 

1. prestakuntza-modulua:  
ZORU, PARETA ETA SABAIEN GARBIKETA, TRATAMENDUA 

ETA MANTENTZE-LANAK ERAIKIN ETA LOKALETAN 
 

2. prestakuntza-modulua:  
BARRUKO ALTZARIEN GARBIKETA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

KRISTALEN GARBIKETA ERAIKIN ETA LOKALETAN 
  

4. prestakuntza-modulua:  
MAKINERIA ERABILIZ GARBITZEKO TEKNIKA ETA 

PROZEDURAK 
 

5. prestakuntza-modulua:  
ERAIKIN ETA LOKALETAN GAINAZAL ETA ALTZARIAK 

GARBITZEKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 



 
 
GIZARTE, KULTURA ETA 
KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1 1. prestakuntza-modulua:  
ZORU, PARETA ETA SABAIEN GARBIKETA, TRATAMENDUA ETA 
MANTENTZE-LANAK ERAIKIN ETA LOKALETAN 
 
Kodea: MF0972_ 1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0972_1 Zoruak, paretak eta sabaiak garbitzea eraikin eta lokaletan. 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1 Esku-hartze motei lotutako garbiketa-lanak definitu eta ezartzea, higienea balioestea eta jardueratik eratorritako 
arriskuak aintzatestea, lantokira egokitzeko. 

EI1.1 Garbitu beharreko paramentu, zoru eta sabaietan sortu eta pilatzen diren hondakin- eta zabor-motak 
deskribatzea, eta zikinkeria-moten arabera sailkatzea. EI1.2 Garbiketa-motak aztertzea, behar duten esku-
hartze motaren arabera. 
EI1.3 Egin beharreko garbiketa-motak bereiztea, aldizkakotasunaren arabera. 
EI1.4 Garbiketa baten kasu praktiko batean: 

- Zikinkeria-, garbitasun-, desinfekzio- eta higiene-kontzeptuak definitzea, eta egin beharreko garbiketa-
lanekin erlazionatzea, jarduera-testuinguruaren arabera. 

- Garbiketa-jardueratik eratorritako arriskuak aztertzea. 
A2 Paramentuak, zoruak eta sabaiak estaltzen dituzten materialak identifikatzea eta haien garbiketarekin lotzea. 

EI2.1 Material-motak ezagutu eta bereiztea, haien trinkotasunaren arabera eta laginak oinarri hartuta: 
gogorrak (terrazoa, granitoa, marmola edo beste batzuk) eta bigunak (plastikoak, egurra, ehunak edo beste 
batzuk). 
EI2.2 Parlamentu, zoru eta sabaien ezaugarri fisikoak ondorioztatzea, haiek osatzen dituzten materialak 
balioztatuta. 
EI2.3 Material bakoitzaren abantailak eta eragozpenak ezartzea, haiek zaindu, tratatu eta garbitzean 
kontuan izateko. 

A3 Garbitzeko produktuak espezifikazioen arabera hautatu eta erabiltzea, eta haien eraginkortasuna eta erabilgarritasuna 
egiaztatzea. 

EI3.1 Ingurumena kaltetzen ez duten produktuak identifikatzea lurrerako, paretetarako eta sabaietarako. 
EI3.2 Garbitzeko produktuak haien aplikazioen arabera sailkatzea, eta dituzten propietateak, abantailak eta 
erabiltzeko moduak azaltzea. 
EI3.3 Garbitzeko produktuen etiketak eta segurtasun-fitxak interpretatzea eta haien erabilgarritasuna eta 
beharra baloratzea. 
EI3.4 Egin beharreko lanerako produktu egokiena hautatzea, eta aukera hori arrazoitzea. 
EI3.5 Kasu praktiko batean: garbitzeko produktua manipulatzea eta dosifikatzea, haren erabileren arabera. 
EI3.6 Produktuak biltegiratzeko kondizioak deskribatzea, haien ezaugarriak kontuan izanda. 

A4 Paramentuak, zoruak eta sabaiak garbitzeko tresna espezifikoak hautatzea, espero den garbitasuna lortzeko gai 
direnak, haien erabilera zehaztea eta erabiltzeko baldintza egokietan kontserbatzeko modua azaltzea. 

EI4.1 Kasu praktiko batean: garbiketako tresnak deskribatzea, haien funtzioak, erabilera-arauak, 
manipulazioari lotutako arriskuak eta erabilerako mantentze-lanak azalduz 
EI4.2 Hautatu diren tresnak arrazoitzea garbitu beharreko material-motaren arabera, eta aplikatzeko 
prozedurak errespetatzen direla bermatzea. 
EI4.3 Garbiketako tresnak kontserbatzeko prozedurak azaltzea, eta beharrezkoak diren balioztatzea. 

A5 Paramentuak, zoruak eta sabaiak estaltzen dituzten materialak garbitzeko prozedurak identifikatzea, eta testuingururako 
eta jarduerarako egokienak zehaztea. 

EI5.1 Garbiketa-teknikak azaltzea eta erabiltzen diren material-motarekin erlazionatzea: ekortzea, hezean 
ekortzea, xurgatzea, garbitzea, hautsa kentzea. 
EI5.2 Paramentuak estaltzen dituzten materialen ezaugarrien arabera hautatzea teknikak. 18 
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EI5.3 Lanaren eta tratatu beharreko gainazalaren arabera hautatzea garbiketa-teknika.  
EI5.4 Kasu praktiko batean: lan-eremutik pertsonak igarotzen direnerako jarduera-jarraibideak azaltzea eta 
haien segurtasuna balioztatzea.  
EI5.5 Profesionalen funtzioak ezartzea eta garbiketa-tekniken aplikazioarekin erlazionatzea. 

A6 Garbitu beharreko espazioak aldez aurretik egokitzeko egin beharreko urratsak deskribatzea, tresna eta objektuen, 
ateen, leihoen, aireztatzeko irekiduren kokapena eta ingurunea prestatzea kontuan hartuta. 

EI6.1 Espazioak aireztatzeko modua deskribatzea, jardueraren segurtasuna kontuan hartuta. 
EI6.2 Higiezina aireztatzeko segurtasun-protokoloak aztertu eta balioztatzea, eta haien araberako jarduera 
ezartzea. 
EI6.3 Lan-zentroak, ateak, leihoak eta irekidurak irekitzeari/ixteari dagokionez, aldez aurretik ezarrita dituen 
baldintzak adieraztea. 
EI6.4 Garbitu beharreko espazioa egokitzeko kasu praktiko batean: 

- Laneko inguruneko airea berriztatzea ateak, leihoak edo paramentuetako beste edozein irekidura irekiz. 
- Esku hartzeko eremuan enbarazu egiten duten objektuak badaude (ekortzeko-xurgatzeko-garbitzeko 

traba egiten dutenak), handik kentzea. 
- Gure esku-hartze dela-eta ireki ditugun ate, leiho edo irekidura guztiak itxita daudela egiaztatzea. 

A7: Paramentuak, zoruak eta sabaiak estaltzen dituzten materialak garbitzeko prozedurak definitzea, nahi dugun emaitza 
lortzeko tresnak eta produktuak zehaztea, eta emaitza lortu dela egiaztatzea. 

EI7.1 Jarduera-eremua identifikatzea garbiketa bat antolatzeko, eta erabili beharreko prozedura eta 
teknikak zehaztea. 
EI7.2 Pareta eta sabaietako goialdearen irisgarritasuna balioztatzea, aldez aurretik egin beharrekoak 
zehazteko. 
EI7.3 Kasu praktiko batean: esku-hartze bat egiaztatzea, gainazal guztietako zikinkeria kendu dela 
egiaztatzeko. 
EI7.4 Paramentuak, zoruak eta sabaiak estaltzen dituzten materialak garbitzeko kasu praktiko batean: 

- Garbiketarako informazio erabilgarri edo garrantzitsua ateratzea, jarduera-testuinguruari behatuz. 
- Espero diren emaitzak lortzeko zereginaren sekuentzia eta gutxi gorabeherako gauzatze-denbora 

zehaztea. 
- Paramentua estaltzen duen material-mota identifikatzea, eta garbiketa-teknika haren arabera hautatzea 

eta doitzea. 
- Beharrezkoa denean, tresna eta produktua hautatzea, ingurumena kaltetzen ez dutenak. 
- Produktua prestatzea erabilera- eta dosifikazio-argibideei jarraituz eta oinarrizko segurtasun-printzipioak 

kontuan hartuz. 
- Erabiltzen diren tresnak erabilera-baldintza egokietan izatea eta haien beharra aitortzea. 
- Teknika, tresna eta produktua aplikatzea, eta espero diren emaitzak lortzen direla egiaztatzea. 

 
Edukiak: 
1. Oinarrizko garbiketa-eragiketak 

- Kontzeptuak: 
o Garbitasuna 
o Zikinkeria 
o Desinfekzioa 
o Garbiketa-prozesuetako hondakin- eta zabor-motak 

- Material bakoitzerako garbiketa-prozesu egokiak: 
o Material gogorrak 
o Material bigunak 

- Aukeraketa txarra egitearen eragozpenak. 
- Garbitzeko eta desinfektatzeko produktuak erabiltzea 

o Produktu-motak:  
 Garbigarriak: disolbatzaileak, xaboiak, detergenteak, xanpuak, hautsa harrapatzekoak, inkrustazioak 

kentzekoak, koipegabetzaileak, amoniakoa, desinfektatzaile espezifikoak eta, oro har, komuneko 
desinfektatzaileak, lixiba. 

 Distira-emaileak: desugertzaileak, beiraztatzaileak, zigilatzaileak. 
 Produktu espezifikoak: kristal-garbigarriak, metala garbitzekoak. 

o Produktuak irizpideen arabera erabiltzea: 
19  Dosifikazioa. Dosifikagailuen erabilera. 

 
 

 

 



 
 
GIZARTE, KULTURA ETA 
KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 Toxikotasun-kasuetan jarduteko moduak. 
 Osasunerako arriskuak. 

o Etiketak interpretatzea. Garbitzeko eta desinfektatzeko produktuen ontzietan adierazten diren oharrak. 
 
2. Garbiketa-prozesuen garapena 

- Teknika bakoitzera egokitutako garbiketa-jardueren sekuentziazioa: Ekortzea, Hezean ekortzea. 
Xurgatzea. Garbitzea. Hautsa kentzea. 

- Lan-inguruneak egokitzea. 
o Ingurunea prestatzea eta ordenatua izatea. 
o Garbiketa-lanak egitea langileak beren lanpostuetan daudela edota inguruetan daudela (pertsonak igarotzen 

diren bitartean). 
- Garbiketa-lanak egiaztatzeko teknikak. 
- Laneko Planaren segimendua. 

o Jasotako argibideak interpretatzea eta gauzatzea. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak ezagutzea. 
- Garbitzeko tresnak erabiltzea eta kontserbatzea. 

o Identifikazioa: zoruetarako, paretetarako, sabaietarako. 
o Garbiketa-tresnen erabilera. 
o Tresnak kontserbatzeko prozesuak. 
o Etxetresna elektrikoen erabilera: erraz erabiltzen diren xurgagailuak. 

 
3. Hondakinen kudeaketa eta tratamendua 

- Hondakin-motak: hirikoak, industrialak, ospitaleetakoak, nekazaritzakoak, abeltzaintzakoak, 
basogintzakoak eta meatzaritzakoak. 

- Hondakin horien tratamendua: birziklatzea, berrerabiltzea, balioztatzea eta ezabatzea. 
- Hondakinak bereizteko, manipulatzeko eta biltegiratzeko prozesuak. 

 
4. Laneko arriskuak prebenitzeko neurrien aplikazioa eta segimendua 

- Arriskuen identifikazioa. 
- Garbiketa-jardueretatik eratorritakoak. 
- Lantokiari dagozkionak. 
- Norbera babesteko ekipoak identifikatzea eta erabiltzea. 
 
 

2
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
BARRUKO ALTZARIEN GARBIKETA 
 
Kodea: MF0996_1: 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0996_1 Esku hartu beharreko espazioetan dauden altzariak garbitzea. 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1 Garbitu beharreko espazioetan dauden altzariak zehaztea, eta haiek osatzen dituzten materialak ezagutzea. 

EI1.1 Garbitu beharreko espazioetan dauden altzariak osatzen dituzten materialak identifikatzea, eta 
dagokien garbiketa-prozedurekin erlazionatzea. 
EI1.2 Altzarietan pilatzen diren hondakin-motak aztertzea eta haietan sortzen diren orbanak eta zikinkeriak 
identifikatzea. 20 
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EI1.3 Altzariak osatzen dituzten materialen eta haien garbiketa-beharren arteko lotura deskribatzea. 
EI1.4 Zakarrontzi batek baldintza higienikoak berreskuratzeko eta berriro erabiltzeko moduan uzteko egin 
beharreko jarduerak deskribatzea. 

A2 Garbiketa-erreminta edo tresnak garbitu beharreko altzarien arabera sailkatzea. 
EI2.1 Garbiketa-erreminta edo tresnak deskribatzea, hauek azalduz: 

- Funtzioak 
- Erabiltzeko arauak 
- Manipulazioari lotutako arriskuak 
- Beharrezko erabilerako mantentze-lanak. 

EI2.2 Erreminta edo tresnen erabilera justifikatzea, garbitu beharreko altzarien eta lan-metodoaren arabera. 
A3 Garbitzeko produktuak tratatu beharreko altzarien arabera hautatzea, eta ezaugarriak, funtzioak eta erabiltzeko moduak 
azaltzea. 

EI3.1 Garbitzeko produktuak haien aplikazioen arabera sailkatzea, eta dituzten propietateak, abantailak, 
eragozpenak eta erabiltzeko moduak azaltzea. 
EI3.2 Altzariak garbitzeko produktuak identifikatzea, ingurumena kaltetzen ez dutela kontuan hartuta. 
EI3.3 Altzariak garbitzeko produktuen etiketa eta fitxa teknikoa interpretatzea, eta fabrikatzaileek 
zehaztutakoaren arabera aritzea haiek erabiltzean. 
EI3.4 Kasu praktiko batean: garbitzeko produktua hautatzea altzari-motaren arabera, eta aukeraketa 
justifikatzea egin beharreko lanaren arabera. 
EI3.5 Produktu toxikoen hondakinak ezabatzearen onurak argumentatzea, ingurumena babesteko araudia 
oinarri hartuta. 
EI3.6 Ur- eta energia-kontsumo orekatuaren ondorioak deskribatzea, erabilera arduratsua kontuan hartuta. 

A4 Altzari jakin batzuen kasuan, haien garbiketa zehaztea, kasu espezifiko bakoitzeko prozedurak, tresnak eta produktuak 
ezarriz. 

EI4.1 Garbiketa-prozedurak sailkatzea, altzariak osatzen dituzten materialen ezaugarriei dagokienez. 
EI4.2 Altzariak garbitzeko kasu praktiko batean: 

- Garbiketarako informazio erabilgarri edo garrantzitsua ateratzea, aurrez altzariak eta objektuak 
aztertuz. 

- Altzarien material-mota identifikatzea, eta material bakoitzarentzako garbiketa-prozedura egokia 
hautatzea. 

- Zereginaren sekuentzia logikoa eta gutxi gorabeherako gauzatze-denbora zehaztea, aurreikusitako 
helburuak bermatuz. 

- Garbitu aurreko lanak egitea, garbiketa-lana errazteko.  
- Ingurumena kaltetzen ez duen produktua (beharrezkoa bada) eta tresna hautatzea, eta produktua 

erabilera- eta dosifikazio-jarraibideen arabera prestatzea.  
- Lan-eremuan pertsonak izateak duen eragina aztertzea, eta pertsonak daudenean nola jardun 

zehaztea. 
- Prozedura, tresna eta produktua aplikatzea lortu nahi diren emaitzak lortzeko, eta lortzen direla 

egiaztatzea. 
- Tresnak erabiltzeko moduan mantentzea, eta haien kontserbazioa bermatzea. 

EI4.3 Identifikatu daitezkeen laneko arriskuak identifikatzea egin beharreko zereginen arabera, eta arrisku 
horiek prebenitzea. 
EI4.4 Lan egin den tokian kendu gabe utzitako zikin-arrastoak detektatzeko gerora nola ikuskatu finkatzea. 
EI4.5 Produktu toxikoen hondakinak ezabatzearen onurak argumentatzea, ingurumena babesteko araudia 
oinarri hartuta. 
EI4.6 Ur- eta energia-kontsumo orekatuaren ondorioak deskribatzea, erabilera arduratsua kontuan hartuta. 

A5 Zakarrontzietan geratzen diren hondakinak kentzeko ekintzak balioztatzea, haien higienizazioa bermatzeko. 
EI5.1 Zakarrontziak funtzioaren eta edukiaren arabera bereiztea, eta haietan egingo den esku-hartzearekin 
erlazionatzea bereizketa hori. 
EI5.2 Hondakinak kentzeko modua zehaztea, eta hondakinak benetan atera direla eta gero ontzia garbitzen 
dela bermatzea 

21 

 
 

 

 



 
 
GIZARTE, KULTURA ETA 
KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

EI5.3 Hondakinak kentzeko kasu praktiko batean: 
- Poltsa manipulatzean kontuan izan beharrekoak zehaztea, langilearen segurtasuna bermatuz. 
- Zakarrontziko hondakinak kentzea, eta haren higienizazioa bermatzea. 
- Poltsa aldatzea, eta, beharrezkoa denean, ondo jarri dela egiaztatzea. 
- Zakarrontzia gerora nola dagoen kontrolatzea, eta erabiltzeko prest dagoela egiaztatzea. 

A6 Komunen higienizazio- eta desinfekzio-prozesua deskribatzea, erabili beharreko prozedura, tresna eta produktuak 
zehaztuz. 

EI6.1 Komunen higienizazioak eta desinfekzioak osasun publikoa babesteko prozedura gisa duten 
garrantzia adieraztea, uraren erabileraren optimizazioa kontuan hartuta. 
EI6.2 Komunak garbitzeko produktu espezifikoak, haien ezaugarrien eta erabilgarritasunen arabera, 
alderatzen dituen dokumentu bat egitea. 
EI6.3 Garbitzeko produktuak erabiltzeko jarraitu beharreko segurtasun-baliabideak eta denbora ezartzea. 
EI6.4 Komunetako material-euskarriak aztertzea, haietako bakoitzaren funtzionamendua egiaztatuz. 
EI6.5 Kasu praktiko batean: garbiketa-teknika eta -tresnak komun baten garbiketan barne hartzen diren 
elementuetako bakoitzera egokitzea.  
EI6.6 Komunak higienizatu eta desinfektatzeko kasu praktiko batean:  

- Zereginaren sekuentzia logikoa eta gutxi gorabeherako gauzatze-denbora zehaztea, nahi diren 
helburuak bermatuz. 

- Aldez aurretiko zereginak egitea: aireztapena, inguruneko hondakin solidoak kentzea eta abar, gero 
garbitu ahal izateko. 

- Komun-ontzi mota bakoitzerako tresna esklusiboa eta produktua hautatzea, ingurumena kaltetzen ez 
duena. 

- Produktua prestatzea erabilera- eta dosifikazio-argibideei jarraituz eta oinarrizko segurtasun-printzipioak 
kontuan hartuz. 

- Komun-ontzietan produktu desinfektatzaileak ematea, fabrikatzaileak ezarritako denboraz eragingo 
dutela bermatzea eta komun-ontzi mota bakoitzerako tresna esklusiboa erabiltzea. 

EI6.7 Komunak garbitzeko kasu praktiko batean: 
- Gehigarriak, ispiluak eta paramentuak garbitzeko prozedura, tresna eta produktuak hautatzea, egokiak 

direla bermatuz. 
- Produktua prestatzea erabilera- eta dosifikazio-argibideei jarraituz eta oinarrizko segurtasun-printzipioak 

kontuan hartuz. 
- Gehigarriak, ispiluak eta paramentuak garbitzeko prozedurak gauzatzea eta haiek garbitzeko tresnak 

eta produktuak aplikatzea, haien higienizazioa bermatuz.  
- Komuneko paperaren, eskuetako paperaren, xaboiaren eta bestelakoen euskarriak aztertu eta betetzea, 

erabiltzeko moduan uzteko. 
- Zorua garbitzea, haren higienerako eta desinfekziorako produktua erabiliz 
- Erabiltzen diren tresnak erabilera-baldintza egokietan izatea, eta haien kontserbazioa bermatzea. 

EI6.8 Egin beharreko zereginen laneko arriskuak identifikatu eta prebenitzea, toki horretan eta esku-hartze 
horretarako arauak kontuan izanda eta komunen higienearen eta desinfekzioaren balorazioa ahalbidetzen 
duten irizpideak aztertuta. 

 
Edukiak: 
1. Altzariak garbitzeko produktuen erabilera 

- Altzari-motak eta haien konposizioa 
- Garbitzeko produktuen identifikazioa. 

o Garbigarriak. 
o Distira-emaileak. 
o Produktu espezifikoak: kristal-garbigarriak, metala garbitzekoak, altzariak garbitzekoak, aire-gozagarriak. 

- Altzariak garbitzeko eta desinfektatzeko produktuen erabilera. 
o Dosifikazioa eta dosifikagailu-motak. 
o Erabilera okerraren ondoriozko arriskuak. 
o Toxikotasun-kasuetarako jarraibideak. 

- Produktuen etiketen interpretazioa eta irakurketa. 
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2. Altzariak garbitzeko teknikak 
- Jardueren sekuentziazioa. 
- Lan-inguruneak egokitzea. 

o Ingurunearen gainean jardutea. 
o Altzariak garbitzeko zereginak egitea pertsonak tokian bertan edota igarotzen daudela. 

- Zereginen erregistro-orria betetzea. 
- Altzariak garbitzeko tresnak hautatzea eta identifikatzea. 
- Tresna horien erabilera eta aplikazioa. 
- Xurgagailuak eta ehunezko osagaiak garbitzeko beste etxetresna elektriko batzuk. 
- Garbitzeko tresnak kontserbatzeko prozesuak. 

3. Komunak garbitzeko eta desinfektatzeko teknikak. 
- Komunetako osagarriak eta aparatu sanitarioak. 
- Komunak, bainuontziak, dutxak eta bidetak desinfektatzeko teknikak. 
- Azulejuak, ispiluak eta beste material batzuk garbitzea. 
- Material kontsumigarria: identifikazioa eta berritzea. 
- Komun baten garbiketako produktu espezifikoak. 
- Egindako lana egiaztatzeko teknikak. 

4. Hondakinen kudeaketako eta tratamenduko prozesuak altzarien garbiketan 
- Sortutako hondakin-motak. 
- Haien tratamendua. 
- Hondakinak bereiztea eta manipulatzea. 
- Hondakinen garraioa. 
- Gutxieneko segurtasun-arauak aplikatzea hondakinen tratamenduan. 
- Toxikotasun-kasuetarako jarraibideak. 

5. Laneko arriskuak prebenitzeko neurrien aplikazioa eta segimendua altzarien garbiketan 
- Garbiketarekin lotutako arrisku espezifikoak identifikatzea. 
- Garbiketa-jardueraren kokapenarekin lotutako arriskuak. 
- Ekipoen erabilera, aldez aurretik identifikatu ostean. 

 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua 
KRISTALEN GARBIKETA ERAIKIN ETA LOKALETAN 
 
Kodea: MF1087_1 

3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1087_1 Kristalak garbitzea eraikin eta lokaletan 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1 Gainazal kristaldun moten ezaugarriak identifikatzea eta azaltzea, eta gainazal horien garbiketarekin erlazionatzea. 

EI1.1 Altuerari lotutako arrisku-kondizio bereziak aztertzea, eta haiek prebenitzeko ekintzak zehaztea. 
EI1.2 Kristaletan sortzen eta pilatzen diren orban- edo hondakin-motak deskribatzea, eta haiek garbitzeko 
behar diren prozedura, tresna, gehigarri eta produktuekin erlazionatzea. 
EI1.3 Gainazal kristaldun mota bakoitzaren abantailak eta eragozpenak azaltzea, zainketari eta garbiketari 
dagokienez. 
EI1.4 Makina edo tresnen erabilera justifikatzea, kristal-motaren, kokapenaren (barrukoa edo kanpokoa) eta 
lan-metodoaren arabera. 23 
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EI1.5 Gainazal kristaldunei dagokien kasu praktiko batean: 
- Kristaldun eremuaren ezaugarriak, iristeko zailtasunak eta ingurunerako arriskuak zehaztea, eta haien 

araberako produktu, makina eta tresnak hautatzea. 
- Altzariak kentzea lan-eremutik, eta haiek berriro jartzeko modua azaltzea. 

EI1.6 Pintura-hondarrak eta hondakinak kentzeko erremintak aztertzea, eta haiek erabiltzea beharrezkoa 
den kasuak zehaztea. 

A2 Ekipamendua hautatzea eta deskribatzea (kristalak garbitzeko makinak, gehigarriak, tresnak eta produktuak) haien 
aplikazioak kontuan izanda, eta haien eraginkortasuna eta erabilgarritasuna aztertzea. 

EI2.1 Garbitzeko makina eta tresnak deskribatzea, funtzioak, erabilera-arauak, manipulazioari lotutako 
arriskuak eta ikusizko azterketa eta garbiketa azalduz.  
EI2.2 Kristalak garbitzeko produktuak aztertzea, ingurumena kaltetzen ez dutela kontuan hartuta. 
EI2.3 Garbitzeko produktuak haien aplikazioen arabera sailkatzea, eta dituzten propietateak, abantailak eta 
erabiltzeko moduak azaltzea. 
EI2.4 Kristalak garbitzeko produktuen kasu praktiko batean: 

- Garbitzeko produktuen etiketak eta segurtasun-fitxak azaltzea, eta haien interpretazioa bermatzea. 
- Egin beharreko lanerako produktu egokiena hautatzea, eta aukera hori arrazoitzea. 
- Garbitzeko produktua manipulatzea eta dosifikatzea, haren erabileren arabera. 

EI2.5 Kristalak garbitzeko beharrezko ekipamendua kontserbatzeko eta mantentzeko prozedurak azaltzea, 
eta behar den unean erabilgarri izango dela bermatzea. 
EI2.6 Garbitzeko tresna, makina, gehigarri eta produktuak biltegiratzeko kondizioak deskribatzea, haien 
ezaugarriak eta segurtasun-arauak kontuan hartuta. 
EI2.7 Produktu toxikoen hondakinak ezabatzearen onurak argumentatzea, ingurumena babesteko araudia 
oinarri hartuta. 
EI2.8 Ur- eta energia-kontsumo orekatuaren ondorioak deskribatzea, erabilera arduratsua kontuan hartuta. 

A3 Kristalak garbitzeko prozedurak zehaztea, haien espezifikotasuna alderatuz. 
EI3.1 Kristalak, barrukoak eta kanpokoak, garbitzeko metodoak deskribatzea, gardentasuna-irizpideei 
jarraikiz. 
EI3.2 Garbiketa-prozedurak sailkatzea, gainazal kristaldunen ezaugarrien eta 
higiezinaren segurtasun-protokoloen arabera.  
EI3.3 Kasu praktiko batean: garbiketa-prozedura hautatzea kristal-motaren, arriskuaren, kokapenaren eta 
segurtasun-protokoloen arabera, eta aukeraketa justifikatzea. 

A4 Kristal-garbiketa zehaztea eta gauzatzea, metodoa, ekipamendua eta produktuak itxaroten den etekinaren arabera 
zehaztuz. 

EI4.1 Altzariak garbitzeko kasu praktiko batean: 
- Kristalak garbitzeko garrantzitsua den informazioa ateratzea, zereginaren sekuentzia eta gauzatzeko 

gutxi gorabeherako denbora markatuz. 
- Garbitzeko prozedura gauzatzeko ekipamendua hautatzea, aldez aurretik zehaztua, eta ingurumena 

kaltetzen ez duten produktuak hautatzea. 
- Produktua prestatzea, fabrikatzailearen erabilera- eta dosifikazio-jarraibideen arabera. 
- Prozedura aplikatzea makinak, gehigarriak, tresnak eta produktuak erabiliz, eta segurtasun-arauak 

betetzen direla bermatuz. 
EI4.2 Kristala aztertzeko modua deskribatzea, garbiketaren ostean gera litezkeen zikinkeria-hondarrak 
atzematea, eta eragiketaren erroreak zuzentzeko prozedura azaltzea. 
EI4.3 Laneko arriskuak identifikatzea kristalak garbitzeko zereginetan, eta prebentzio-prozeduren arabera 
jardutea. 

 
Edukiak: 
1. Kristalak garbitzeko teknikak. 

- Gainazal kristaldun motak: konposizioa eta ezaugarriak. 
- Lantokia prestatzea eta ordenatua mantentzea. 
- Kristalak garbitzea kanpoko eta barruko espazioetan. 

2. Gainazal kristaldunak garbitzeko oinarrizko ekipamenduaren erabilera. 
- Beiragilearen tresnak, makinak eta erremintak. 24 
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- Tresna-motak. 
-  Haien kontserbazioa eta biltegiratzea. 
- Laneko tresna eta erreminten erabilera: jarraitu beharreko irizpideak. 
- Garbitzeko produktu espezifikoen erabilera. 

o Sailkapena. 
o Oinarrizko erabilera-arauen aplikazioa. 
o Dosifikazioa eta dosifikagailuen erabilera. 

3. Langileen segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten neurriak. 
Kristalak garbitzeari lotutako arriskuak 
- Lantokiari dagozkion arriskuak. 
- Norbera babesteko ekipoak erabiltzea. 
- Altuerako lanetarako segurtasun-neurri espezifikoen aplikazioa. 
- Laneko ingurunean pertsonak daudenerako segurtasun-neurriak ezagutu eta aplikatzea. 

 
 
 
 
4. prestakuntza-modulua 
MAKINERIA ERABILIZ GARBITZEKO TEKNIKA ETA PROZEDURAK 
 
Kodea: MF1088_1: 

4 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1088_1 Gainazalak garbitzea eta tratatzea eraikin eta lokaletan 
makineria erabiliz. 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gainazalak garbitu eta tratatzeko makina, gehigarri eta produktuak identifikatu eta hautatzea, gainazalak estaltzen 
dituzten materialak garbitu eta tratatzeko prozeduren arabera. 

EI1.1 Zikinkeria-, garbitasun, desinfekzio- eta higiene-kontzeptuak adieraztea, makinekin egiteko ekintzak 
egin aurretiko uneari dagozkionak. 
EI1.2 Sortzen eta pilatzen diren zikinkeria-motak identifikatzea garbitu beharreko gainazalak estaltzen 
dituzten materialen arabera, eta garbiketako esku-hartze bereiziak sortzea. 
Ei1.3 Garbitu beharreko gainazalak osatzen dituzten materialen ezaugarri fisikoak identifikatzea, eta haien 
tratamendua eta garbiketa zehaztea. 
EI1.4 Zoruak garbitu eta tratatzeko prozedurak azaltzea (ekortzea, garbitzea, desugertzea, argizaria 
ematea, distiraraztea/beiraztatzea, xurgatzea, orraztea eta abar), eta aplikatzen diren gainazal-motekin 
erlazionatzea. 
EI1.5 Garbitzeko makina, gehigarri eta tresnak deskribatzea, haien funtzioak, erabilera-arauak, aplikazio-
prozesuak eta makina bakoitza erabiltzeak izan litzakeen arrisku espezifikoak aztertuz. 
EI1.6 Makineria erabiliz gainazala garbitzeko kasu praktiko batean: 

- Langilearen lan-eremuan pertsonak izatea balioztatzea, eta egoeraren arabera zehaztea jarduera. 
- Erabili beharreko makina hautatzea, egin beharreko zereginaren arabera. 

EI1.7 Garbitzeko produktuak hautatzeko eta aplikatzeko kasu praktiko batean: 
- Zoruak eta ehun-altzariak garbitzeko produktuak identifikatzea, ingurumena kaltetzen ez dutela kontuan 

hartuta. 
- Garbitzeko produktuak haien aplikazioen arabera sailkatzea, eta dituzten propietateak, abantailak eta 

erabiltzeko moduak azaltzea. 
- Garbitzeko produktuen etiketak eta segurtasun-fitxak interpretatzea, eta jarduteko modua deskribatzea 

horren arabera. 
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- Erabili beharreko produktua hautatzea garbitu beharreko gainazalaren arabera, eta aukeraketa hori 
justifikatzea. 

- Garbitzeko produktua manipulatzea eta dosifikatzea haren erabileren arabera, itxaroten den emaitza 
lortzeko. 

EI1.8 Garbitzeko produktuak biltegiratzeko kondizioak deskribatzea, haien ezaugarriak kontuan izanda. 
A2: Zoruetarako ekortzeko makinak identifikatu, hautatu eta maneiatzea, garbitu beharreko gainazalen arabera. 

EI2.1 Ekortzeko makina motak eta garbitzeko gehigarri eta tresnak deskribatzea, haien aukerak, erabiltzeko 
modua eta aplikatzeko prozesua adieraziz. 
EI2.2 Ekortzeko makina erabiltzeari lotutako arrisku espezifikoak eta haiek prebenitzeko moduak 
adieraztea. 
EI2.3 Ekortzeko makina motak alderatzea, haietako bakoitzak, garbitu beharreko gainazalaren eta 
espazioaren arabera, dituen abantailak eta eragozpenak aztertuz. EI2.4 Ekortzeko makina bat ikuskatu eta 
haren egoera egiaztatzeko egin beharreko urratsak adieraztea. 
EI2.5 Ekortzeko makinekin garbitzeko kasu praktiko batean: 

- Garbitu beharreko gainazalak osatzen dituzten materialen ezaugarri fisikoak identifikatzea, ekortzeko 
makina egokia hautatzeko egin beharreko zereginaren arabera. 

- Fabrikatzailearen jarraibideen arabera maneiatzea makina. 
A3: Gainazalak garbitu eta tratatzeko gehigarriak, tresnak eta garbitzeko makina identifikatu eta maneiatzea, egin beharreko 
jardueren arabera. 

EI3.1 Garbitzeko tresna, gehigarri eta garbitzeko makinak deskribatzea, haien funtzioak, erabilera-arauak 
eta aplikazio-prozesuak adieraziz. 
EI3.2 Garbitzeko makinak aztertzea, haietako bakoitzak, gainazal-mota, euskarriak eta materialak jartzeko 
sistemak kontuan izanda (garbitu beharreko espazioa garbitzeko prozedura zehaztu baitezakete), dituen 
abantailak eta eragozpenak aztertuz. 
EI3.3 Garbitzeko makinak erabiltzeak eragiten dituen arriskuak aztertzea, eta haiek prebenitzeko moduak 
adieraztea. 
EI3.4 Garbitzeko makina bat ikuskatu eta erabili aurretik haren egoera egiaztatzeko egin beharreko urratsak 
adieraztea. 
EI3.5 Zenbait makina erabiltzeko kasu praktiko batean: 

- Garbitu beharreko gainazala osatzen duten materialen ezaugarri fisikoak aztertzea eta materialak 
jartzeko sistemak eta euskarriak identifikatzea, beharrezkoak diren garbitzeko makina , gehigarriak eta 
tresnak hautatzeko, egin beharreko lanaren arabera. 

- Garbitu beharreko zoruaren perimetroa mugatzea, erorikoak edo istripuak saihesteko. 
- Makina maneiatzea, eta lortutako emaitzak egiaztatzea. 

A4 Zoruko argizari-hondarrak edo gehiegizko zikinkeria kentzeko desugertze-prozesua aztertu eta aplikatzea. 
EI4.1 Jarraitu beharreko desugertze-prozedura azaltzea, tratatu beharreko gainazalean dauden produktu-
hondarrak edo erantsitako zikinkeria kontuan hartuta. 
EI4.2 Garbitzeko produktuak hautatzea, manipulatzea eta dosifikatzea haien erabileren arabera, nahi den 
emaitza lortzeko, produktuaren fabrikatzaileak emandako etiketa segurtasun-fitxa interpretatuz. 
EI4.3 Desugertzeko makina, gehigarri eta tresnak deskribatzea, eta haien erabilerak eta erabiltzeko moduak 
nabarmentzea. 
EI4.4 Produktu desugertzaileak eta desugertzeko makinak erabiltzeak izan litzakeen arriskuak balioztatzea, 
eta haiek prebenitzeko moduak adieraztea. EI4.5 Makineria erabiliz zorua garbitzeko kasu praktiko batean: 

- Garbitu beharreko zoruaren perimetroa zehaztea eta mugatzea, erorikoak edo istripuak saihesteko. 
- Makineria, gehigarriak eta produktuak hautatzea, eta aukeraketa justifikatzea. 
- Desugertzea, itxaroten diren emaitzak bermatuz. 
- Makina gerora erabiltzeko moduan mantentzeko zereginak egitea. 

A5 Argizaria emateko eta lurra distirarazteko prozedura deskribatzea, eta itxaroten diren emaitzak bermatzea. 
EI5.1 Argizaria emateko prozedura definitzea, eta urratsen sekuentzia logikoa adieraztea. 
EI5.2 Zoruaren egoera aztertzea, eta aldez aurretik zigilatzea beharrezkoa den begiratzea.  
EI5.3 Zoruan argizaria emateko kasu praktiko batean: 

- Lan egin beharreko zoruaren perimetroa mugatzea, erorikoak edo istripuak saihesteko. 
- Tratatu beharreko gainazala osatzen duten materialen ezaugarri fisikoak identifikatzea. 
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- Gainazala prestatzeko eta teknika aplikatzeko eragiketetan erabiltzen diren tresna, makina eta 
gehigarriak hautatzea, eta aukeraketa hori justifikatzea. 

- Produktuak zehaztea, manipulatzea eta dosifikatzea haien erabileren arabera, nahi den emaitza 
lortzeko, produktuaren fabrikatzaileak emandako etiketa segurtasun-fitxa interpretatuz. 

EI5.4 Produktu toxikoen hondakinak ezabatzearen onurak argumentatzea, ingurumena babesteko araudia 
oinarri hartuta. 
EI5.5 Ur- eta energia-kontsumo orekatuaren ondorioak deskribatzea, erabilera arduratsua kontuan hartuta. 

A6  Zorua distirarazteko/beiraztatzeko prozedura hautatu eta aplikatzea, eta itxaroten diren emaitzak lortu direla egiaztatzea 
lana bukatu ostean. 

EI6.1 Zorua distirarazteko/beiraztatzeko erabiltzen diren makina, gehigarri eta produktuak identifikatzea, eta 
erabiltzen diren zoru-motekin erlazionatzea. 
EI6.2 Zorua distirarazteko/beiraztatzeko prozedura azaltzea, eta aurreikusitako emaitzak lortzen direla 
bermatzea. 
EI6.3 Zorua distirarazteko/beiraztatzeko makina, gehigarri eta tresna motak deskribatzea, haien funtzioak, 
erabilera-arauak eta haien manipulazioari lotutako arriskuak adieraziz. 
EI6.4 Zorua distirarazteko/beiraztatzeko kasu praktiko batean: 

- Tresna, produktu, gehigarri eta tresnak hautatzea, tratatu beharreko gainazalen arabera. 
- Perimetroa mugatzea, makina erabili ahal izateko. 
- Makina eta gehigarrien segimendua eta azterketa egin eta garbitzea, biltegiratu aurretik. 

A7 Ehunezko altzariak eta gainazalak garbitu eta babesteko prozedurak zehaztea, eta horretarako makina, tresna eta 
produktuak hautatzea. 

EI7.1 Ehunezko gainazalak garbitzeko prozedurak adieraztea, eta egindako aukeraketa justifikatzea. 
EI7.2 Ehunezko gainazaletan eta altzarietan erabiltzen diren makina, erreminta eta produktuak adieraztea, 
eta aplikazioaren arabera ematen dituzten aukerak azaltzea. 
EI7.3 Ehunezko altzariak eta gainazalak garbitzeko eta babesteko kasu praktiko batean: 

- Tratatu beharreko gainazalaren araberako garbiketa-prozedura hautatzea ahalbidetzen duen informazio 
garrantzitsua ateratzea. 

- Aplikazio-prozesu deskribatzea, eta makina, gehigarriak eta tresnak hautatzea horren arabera. 
- Produktua prestatzea erabilera- eta dosifikazio-argibideei jarraituz eta oinarrizko segurtasun-printzipioak 

kontuan hartuz. 
- Makina zehaztasunez maneiatzea, haren funtzionamendua eta behar dituen produktu edo materialak 

kontrolatuz. 
- Erabiltzen diren makina, gehigarri eta tresnak erabilera-baldintza egokietan izatea, eta behar direnean 

erabiltzeko moduan uzten direla bermatzea. 
EI7.4 Lana egin ostean emaitzak balioztatzeko modua adieraztea, eta akatsak zuzendu beharreko modua 
eta egoerak zehaztea. 
EI7.5 Produktu toxikoen hondakinak ezabatzearen onurak argumentatzea, ingurumena babesteko araudia 
oinarri hartuta. 
EI7.6 Ur- eta energia-kontsumo orekatuaren ondorioak deskribatzea, erabilera arduratsua kontuan hartuta. 

A8 Garbitzeko makinak aztertzeko lanak deskribatzea, haien ezaugarri teknikoen arabera funtzionatzen dutela bermatzeko. 
EI8.1 Makina-mota bakoitzak ezarritako programaren arabera behar dituen eragiketak, ikusizko azterketak 
eta garbiketak azaltzea. 
EI8.2 Makineriarentzat prebentziozko mantentze-, segimendu- eta ikuskapen-plan bat abian jartzearen 
abantailak azaltzea, eta plan hori garatzeko modua ezartzea. 
EI8.3 Makinak erabilera-baldintza egokietan mantentzeko (behar diren unean erabiltzeko moduan) 
zereginak adieraztea. 

 
Edukiak: 
1. Makinekin garbitzea: Sailkapena, osagaiak eta mantentze-lanak. - Makina-motak 

- Makinen osagaiak 
o Osagai elektrikoak 
o Osagai mekanikoak 
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o Gainerako osagaiak 
-  Makinen mantentze-lanetarako teknikak 

o Mantentze-lan prebentiboak: prebentziozko mantentze-planen interpretazioa 
o Mantentze-lan zuzentzaileak: matxuren irismena baloratzea. 
o Makineria biltegiratzea. 

- Makineriaren fitxa teknikoak eta seinaleak interpretatzea. 
2. Garbitzeko produktuen erabilera: Identifikazioa, ezaugarriak eta biltegiratzea. 

- Makinekin garbitzeko produktu motak. 
- Makinekin garbitzeko produktuak erabiltzeko irizpideak: 

o Produktuen dosifikazioa. Dosifikagailu-motak. 
o Garbitzeko produktuen biltegiratzea. 
o Garbitzeko produktuak manipulatzeak izan litzakeen osasun-arriskuak. 
o Toxikotasun-kasuetan jarduteko modua. 

- Etiketen interpretazioa: etiketetako sinbologia. 
- Ingurumenaren gaineko eraginak: ingurumen-jardunbide egokiak. 

3. Makinekin garbitzeko prozesuak: 
- Lanaren antolaketa: 

o Jasotako argibideak interpretatzea eta gauzatzea. 
o Ingurunea prestatzea eta ordenatua izatea. 
o Garbiketa-lanak egitea langileak beren lanpostuetan daudela edota inguruetan daudela (pertsonak igarotzen 

diren bitartean). 
 -  Makinekin garbitzeko teknikak: 

o Ekortzea. 
o Garbitzea. 
o Desugertzea. 
o Argizaria ematea. 
o Distiraraztea/beiraztatzea. 
o Xurgatzea. 
o Orraztea.. 
o Tratamendu-motak bereiztea. 
o Tratamendu bakoitzeko jardueren sekuentziazioa. 
o Tratamenduak gauzatzea. 
o Gauzatutako tratamenduak egiaztatzea. 

4. Tresna, erreminta eta gehigarriak hautatzea, erabiltzea eta kontserbatzea  
- Tresna-, erreminta- eta gehigarri-motak identifikatu eta hautatzea. 
- Tresna, erreminta eta gehigarrien erabilera, kokapena eta aplikazioa. 
- Tresna, erreminta eta gehigarrien kontserbazioa. 

5. Langileen segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten neurriak 
- Arriskuen identifikazioa: 

o Garbiketa-jarduerei dagozkienak. 
o Garbiketa-jarduerak egiten diren lantokiari dagozkionak. 
o Makinekin lan egiteak dakartzan arrisku espezifikoak. 

- Norbera babesteko ekipoak identifikatzea eta erabiltzea. 
- Laneko ingurunean pertsonak daudenerako gutxieneko baldintzak. 

 
 
 
 
 
5. prestakuntza-modulua 
ERAIKIN ETA LOKALETAN GAINAZAL ETA ALTZARIAK GARBITZEKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1 Eraikin eta lokaletan zoruak, paretak eta sabaiak garbitzeko, tratatzeko eta haietan mantentze-lanak egiteko eragiketak 
egitea, laneko planetan definitzen direnak.  

EI1.1 Garbiketa-jardueratik eratorritako arriskuak identifikatzea. 
EI1.2 Zikinkeria-, garbitasun-, desinfekzio- eta higiene-kontzeptuak identifikatzea, eta egin beharreko 
garbiketa-lanekin erlazionatzea, jarduera-testuinguruaren arabera. 
EI.1.3 Garbitzeko produktua manipulatzen eta dosifikatzen, haren erabileren arabera, parte hartzea. 
EI.1.4 Garbitzeko tresnak hautatzen parte hartzea, eta haien funtzioak, erabilera-arauak, manipulazioari 
lotutako arriskuak eta erabilerako mantentze-lanak balioztatzea. 
EI1.5 Lan-eremutik pertsonak igarotzen direnerako jarduera-jarraibideak definitzen eta haien segurtasuna 
balioztatzen parte hartzea.  
EI1.6 Garbitu beharreko espazioak prestatzeko jardueretan parte hartzea.  
EI1.7 Paramentuak estaltzen dituzten materialak garbitzeko jardueretan parte hartzea, ezarritako 
sekuentzia betez.  
EI1.8 Esku-hartze bat egiaztatzen parte hartzea, gainazal guztietako zikinkeria kendu dela egiaztatzeko. 

A2 Laneko planetan definitutako barneko altzariak garbitzeko eragiketak egitea. 
EI2.1 Garbiketa-erreminta edo tresnak identifikatzea. 
EI2.2 Garbitzeko produktua hautatzen parte hartzea, altzarien arabera. 
EI2.3 Altzariak garbitzeko jardueretan parte hartzea, altzarien garbiketarako ezarritako sekuentzia betez. 
EI2.4 Hondakinak ezabatzeko eragiketan parte hartzea, poltsa manipulatzean, zakarrontziko hondakinak 
kentzean, poltsa berriro jartzean eta zakarrontzia gero nola geratuko den kontrolatzean jarraitu beharreko 
neurriak kontuan hartuz.  
EI2.5 Komunak garbitzeko eragiketetan parte hartzea, haietako garbiketan sartzen diren elementu 
guztietan. 

A3 Laneko planetan definitutako eraikin eta lokaletako kristalak garbitzeko eragiketak egitea. 
EI3.1 Kristaldun eremuaren ezaugarriak, iristeko zailtasunak eta ingurunerako arriskuak identifikatzea, eta 
haien araberako produktu, makina eta tresnak hautatzea. 
EI3.2 Altzariak lan-eremutik kentzen parte hartzea, eta haiek berriro jartzeko modua azaltzea. 
EI3.3 Kristalak garbitzeko produktuak identifikatzea, haien etiketak eta segurtasun-fitxak interpretatuz. 
EI.3.4 Garbitzeko produktua manipulatzen eta dosifikatzen, haren erabileren arabera, parte hartzea. 
IE3.5 Gainazal kristaldun bat garbitzeko prozedura hautatzen parte hartzea. 
EI3.6 Kristalak garbitzeko jardueretan parte hartzea, kristalen garbiketarako ezarritako sekuentzia betez. 

A4 Makineria erabiliz garbiketa-eragiketak egitea, jarraibide teknikoen arabera. 
EI4.1 Egoeraren arabera laneko espazioaren eta erabili beharreko makineriaren egokitzapenaren 
balorazioan parte hartzea (pertsonak izatea, gainazal-mota, etab.). 
EI4.2 Garbitzeko produktuak hautatzen eta ematen parte hartzea, ezarritako irizpideen arabera. 
EI4.3 Ekortzeko makinekin garbitzen parte hartzea, garbitu beharreko gainazala osatzen duten materialen 
ezaugarri fisikoak eta fabrikatzailearen argibideak kontuan hartuz. 
EI4.4 Garbitzeko makinarekin garbitzeko prozesuetan parte hartzea, garbitu beharreko gainazala osatzen 
duten materialen ezaugarri fisikoak baloratuz,eta materialak jartzeko euskarriak eta sistemak eta 
beharrezko gehigarri eta tresnak identifikatuz, egin beharreko lanaren arabera. 
EI4.5 Lurra desugertze bidez garbitzeko eragiketa batean parte hartzea, eta teknika horretarako gauzatzen 
diren jarduerak aztertzea. 
EI4.6 Lurrean argizaria emateko eragiketetan parte hartzea, eta teknika horretarako gauzatzen diren 
jarduerak aztertzea. 
EI4.7 Lurra distirarazte/beiraztatzeko prozeduretan parte hartzea, eta teknika horretarako gauzatzen diren 
jarduerak aztertzea. 
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EI4.8 Ehunezko gainazal eta altzariak garbitu eta babesteko prozeduran parte hartzea, eta teknika horri 
lotutako jarduerak aztertzea. 

A5 Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI5.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen 
saiatzea. 
EI5.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.  
EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 
Edukiak 
1.  Zoru, pareta eta sabaien garbiketa, tratamendua eta mantentze-lanak eraikin eta lokaletan 

-  Eraikin eta lokaletan zoruak, paretak eta sabaiak garbitzeko behar diren tresnak eta produktuak zehaztea eta 
erabakitzea. 

- Eraikin eta lokaletan zoruak, paretak eta sabaiak garbitzeko, tratatzeko eta haien mantentze-lanak egiteko 
prozedurak. 

-  Laneko eremua egokitzea eta hura seinaleztatzeko materiala. 
 
2. Barruko altzarien garbiketa 

- Barruko altzariak garbitzeko beharrezkoak diren tresna eta produktuak zehaztea eta hautatzea. 
- Barruko altzariak garbitzeko prozedurak. 
- Komunak garbitzeko prozedurak. 
- Hondakinak ezabatzeko prozedurak. 

 
3. Kristalen garbiketa eraikin eta lokaletan 

- Garbitzeko prozedura aintzatestea, kristaldun eremuaren ezaugarrien arabera. 
- Gainazal kristaldunak garbitzeko produktu, erreminta eta tresnak zehaztea eta hautatzea. 
- Garbitu beharreko espazioa egokitzea eta hura seinaleztatzeko materiala.  
- Kristaldun gainazalak garbitzeko prozedurak. 

 
4. Makinekin garbitzea 

- Garbitu beharreko espazioa egokitzea eta hura seinaleztatzeko materiala. 
- Makineria hautatzea, tratatu beharreko gainazalaren ezaugarrien arabera. 
- Makinetarako produktu, tresna eta gehigarriak hautatzea eta aplikatzea, tratatu beharreko gainazalaren ezaugarrien 

arabera. 
- Zoruak ekortzeko makinekin garbitzea. 
- Gainazalak garbitzeko makinarekin garbitzea. 
- Gainazalak desugertzeko prozedura. 
- Gainazaletan argizaria emateko prozedurak. 
- Gainazalak distirarazteko eta beiraztatzeko prozedurak. 
- Ehunezko gainazalak eta altzariak garbitzeko eta babesteko prozedurak. 

 
5. 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. 

 

30 

 
 
 

 



 
 

Gainazal eta altzariak garbitzea 
eraikin eta lokaletan 

 
 

 
 

31 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0972_1 
Zoru, pareta eta sabaien 
garbiketa, tratamendua eta 
mantentze-lanak eraikin eta 
lokaletan. 

• Gizarte, kultura eta komunitateko 
zerbitzuen lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria, gizarte-laguntzaren arlokoa. 

• Gizarte, kultura eta komunitateko 
zerbitzuen lanbide-arloko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiria, gizarte-
laguntzaren arlokoa. 

1 urte 2 urte 

MF0996_1 
Barruko altzarien garbiketa 
 

• Gizarte, kultura eta komunitateko 
zerbitzuen lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria, gizarte-laguntzaren arlokoa. 

• Gizarte, kultura eta komunitateko 
zerbitzuen lanbide-arloko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiria, gizarte-
laguntzaren arlokoa. 

1 urte 2 urte 

MF1087_1 
Kristalen garbiketa eraikin 
eta lokaletan 
 

• Gizarte, kultura eta komunitateko 
zerbitzuen lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria, gizarte-laguntzaren arlokoa. 

• Gizarte, kultura eta komunitateko 
zerbitzuen lanbide-arloko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiria, gizarte-
laguntzaren arlokoa. 

1 urte 2 urte 

MF1088_1: 
Makineria erabiliz garbitzeko 
teknika eta prozedurak 
 

• Gizarte, kultura eta komunitateko 
zerbitzuen lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria, gizarte-laguntzaren arlokoa. 

• Gizarte, kultura eta komunitateko 
zerbitzuen lanbide-arloko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiria, gizarte-
laguntzaren arlokoa. 

1 urte 2 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. 
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- 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. 
 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Eraikin eta lokaletan gainazal 
eta altzariak garbitzeko lantegi-
ikasgela 

30 50 

Garbitzeko produktuak eta 
makineria gordetzeko biltegia 50 50 

 
 
 

Prestakuntza-gunea 1. M 2. M 3. M 4. M 

Kudeaketa-gela X X X X 

Eraikin eta lokaletan gainazal 
eta altzariak garbitzeko lantegi-
ikasgela 

X X X X 

Garbitzeko produktuak eta 
makineria gordetzeko biltegia X X X X 

 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

1. Ikus-entzunezko ekipoak 
2. Orri birakariak edo arbel digitala 
3. Ikasgelako materiala 
4. Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 
5. Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 
6. Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Eraikin eta lokaletan gainazal eta altzariak 
garbitzeko lantegi-ikasgela 

 
7. Erraz erabiltzen diren xurgagailuak 
8. Garbitzaileen orgak, garbitzeko pertz bikoitzeko sistema dutenak 
9. Garbitu beharreko gainazalak 
10. Garbitzeko produktuen erakusgaiak 
11. Garbitzeko tresnak  
12. Ekortze lehorrerako mopa-sistema 33 

 
 

 

 



 
 
GIZARTE, KULTURA ETA 
KOMUNITATEKO ZERBITZUAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

13. Ekortze hezerako mopa-sistema 
14. Produktuak eta tresnak garraiatzeko orga 
15. Norbera babesteko ekipoak, gutxienekoak: eskularruak, 

maskarak eta gerriko faxa, makinekin lan egiten denerako 
16. Telefonoa, pantaila, ehunezko aulkia, plastikozko zakarrontzia 

eta metalezko zakarrontzia dituen bulegoko mahaia 
17. Armairu apalduna 
18. 2 eta 4 metroko hodi teleskopikoak 
19. Beiragileen tresnak, fresa-etxea, beiragile-arrabota, gamuza, 

langargailua, sareta, ukondo artikulatua, estutzeko pintza, belakia, 
kartutxo-uhala 

20. Segurtasun-uhala, segurtasun-arnesa 
21. Erabil daitezkeen kristalak 
 

Eremu bat kanpoaldean, entrenamenduak eta 
simulazio praktikoak egiteko 

22. Likidotarako eta hautserako xurgagailuak 
23. Makina birakariak, ohiko zereginetarako: Zorua garbitzea, 

desugertzea, moketak garbitzea, distiraraztea-beiraztatzea eta 
mikroleunketa edo diamantatzea zuntz-diskoarekin eta 
gehigarriekin. 

24. Makinekin lan egiteko tresnak 
25. Injektatzeko/erauzteko makina 
26. Altzairu-ilea, zenbait lodieratakoa 

 

 
 

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. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 

 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara 

sartzeko dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu 

izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak 

izatea, ezartzen den araudiaren arabera. 
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