
   
 
 

ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Lanbide-eremua: EGITURAK 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(EOCE0109 ) JASOTZE TOPOGRAFIKOAK ETA ZUINKETAK (644/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 9koa) 

Gaitasun orokorra: Lurren eta eraikuntzen jasotze topografikoak egiteko lan- eta kabinete-lanak egitea, metodo zuzen eta zeharkakoak erabiliz, eta proiektuen zuinketak egitea, ezarritako kalitate-eta 
segurtasun-irizpideak betez. 

Maila Erreferentziako lanbide-
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

UC0877_3 Jasotze topografikoetarako landa-lanak egitea. 

UC0878_3 Jasotze topografikoetarako kabinete-lanak egitea. 3 
EOC274_3 Jasotze topografikoak eta 
zuinketak. 
(872/2007 EDa, 2007ko uztailaren 2koa) 

UC0879_3 Proiektuen zuinketak egitea. 

− 3122.1142 Topografiako teknikaria. 
− Topografia-teknikaria. 
− Lurren jasotze topografikoetako aditua. 
− Eraikinen jasotze topografikoetako aditua. 
− Zuinketetako aditua. 
− Aparatista. 
− Topografiako delineatzailea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak Geh. ordu-
aldea 

UF0652 Topografiako lanen eta tresnen azterketa 90 50 
UF0653 Lurren jasotze topografikoa egiteko landa-lanak 90 20 MF0877_3: Jasotze topografikoetarako landa-lanak 220 
UF0654 Eraikinen jasotze topografikoa egiteko landa-lanak 40 10 
UF0652 Topografiako lanen eta tresnen azterketa 90 50 
UF0655 Jasotze topografikoen irudikapen grafikoa 90 50 MF0878_3: Jasotze topografikoetarako kabinete-lanak 240 
UF0656 Obra linealen irudikapen grafikoa 60 40 
UF0652 Topografiako lanen eta tresnen azterketa 90 50 
UF0657 Proiektuen azterketa eta zuinketen planifikazioa 60 40 MF0879_3: Proiektuen eta obren zuinketak 200 
UF0658 Zuinketak egitea 50 10 

MP0136: Jasotze topografikoetako eta zuinketetako 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 120   120  

   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 600 220 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa Gaitasun-atalaren 
eremuan behar den 

esperientzia profesionala 

UF0652 
Prestakuntza-atal hau egiteko 
eginak izan behar ditu 
sekuentzialki: UF0653 eta 
UF0654 

UF0653  
MF0877_3 

UF0654  

3 urte 

UF0652  

UF0655 UF0652 gainditua izan behar du MF0878_3 

UF0656 UF0655 gainditua izan behar du 

3 urte 

UF0652  

UF0657 UF0652 gainditua izan behar du MF0879_3 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
-Batxilergoko titulua izatea. 
-3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat 
edukitzea. 
-Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
-Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko 
baldintza akademikoak betetzea edo goi-
mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 
gainditu izana. 
-25 urtetik gorakoentzako 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. UF0658 UF0657 gainditua izan behar du 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren 
bat. 

3 urte 

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

 

Topografia-gela 60 75    

Topografia-eremua 2000 2000    
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