
   
 
 

ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua: HARRI NATURALA 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(IEXD0109) HARRI NATURALEKO PROIEKTUEN DISEINUA ETA KOORDINAZIOA (713/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20a) 

Gaitasun orokorra: Harri naturaleko proiektuak garatzen ditu eta planoak eta gainerako dokumentazio teknikoa lantzen ditu; horretarako, harri naturaleko elementuak fabrikatzeko eta jartzeko lanak 
planifikatu eta gainbegiratzen ditu, jasotako dokumentazio teknikoa abiapuntu hartuta eta obraren errealitatearekin alderatuta, goragokoaren edo proiektu-arduradunaren argibideei jarraikiz. 

Maila Erreferentziako lanbide- 
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

UC0638_3 Eraikuntza-irudikapenak egitea 
UC0865_3 Harri naturaleko elementuak eta multzoak diseinatzea. 
UC0866_3 Harri naturaleko proiektuen bideragarritasun-azterlana eta aurrekontuak egitea. 
UC0867_3 Harri naturaleko elementuen fabrikazioa programatzea eta gainbegiratzea. 

3 
IEX270_3 HARRI NATURALEKO 
PROIEKTUEN DISEINUA ETA 
KOORDINAZIOA 
(873/2007 EDa, 2007ko uztailaren 2koa) 

UC0868_3 Harri naturaleko elementuak jartzeko lanak programatzea eta gainbegiratzea. 

− Harri naturaleko produktuen 
diseinatzailea. 

− Harri naturaleko industrietako 
produkzio-burua. 

− Harri naturala jartzeko lanen 
arduraduna. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak Ordua
k Kodea Prestakuntza-atalak 

Ordua
k 

Geh. ordu-
aldea 

UF0306 Datuen azterketa eta planoen irudikapena. 90 80 
UF0307 Irudikapen grafikoa eta maketagintza 70 60 MF0638_3 Eraikuntza-irudikapenak 190 
UF0308 Dokumentuen erreprodukzioa eta artxibatzea 30 20 
UF0741 Harri naturaleko proiektuen interpretazioa 60 60 
UF0742 Harri naturaleko elementuen eta multzoen proposamena 50 40 MF0865_3 Harri naturaleko elementuen eta multzoen 

diseinua 140 
UF0743 Harri naturaleko elementuen diseinuaren irudikapen grafikoa 30 20 
UF0741 Harri naturaleko proiektuen interpretazioa 60 60 
UF0744 Harri naturaleko proiektuen bideragarritasun teknikoa 50 30 MF0866_3 Harri naturaleko proiektuen bideragarritasuna 

eta aurrekontuak 140 
UF0745 Harri naturaleko proiektuen aurrekontuak 30 30 
UF0746 Dokumentazio teknikoaren interpretazioa eta garapena harri naturaleko elementuak lantzeko 30 20 
UF0747 Harri naturaleko elementuen fabrikazioaren antolamendua 50 30 MF0867_3 Harri naturaleko elementuen fabrikazioaren 

programazioa eta gainbegiraketa 120 
UF0748 Harri naturaleko elementuen produkzioaren kontrola 40 30 
UF0749 Harri naturala jartzeko baliabide materialen antolamendua eta gainbegiraketa 50 20 
UF0750 Harri naturala jartzeko giza baliabideen antolamendua eta gainbegiraketa 30 10 MF0868_3 Harri naturaleko elementuak jartzeko lanen 

programazioa eta gainbegiraketa 120 
UF0751 Harri naturala jartzeko lanen kalitate-kontrola 40 20 

MP0156 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak  80   80  
  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 730 530 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

UF0306  
UF0307 UF0306 gainditua izan behar duMF0638_3 
UF0308 UF0307 gainditua izan behar du

1 urte -- 

UF0741  

UF0742 UF0742 gainditua izan behar duMF0865_3 

UF0743 UF0741 gainditua izan behar du

1 urte 3 urte 

UF0741  

UF0744 UF0741 gainditua izan behar duMF0866_3 

UF0745 UF0745 gainditua izan behar du

1 urte 3 urte 

UF0746  
UF0747 UF0746 gainditua izan behar duMF0867_3 
UF0748 UF0747 gainditua izan behar du

1 urte 3 urte 

UF0749  
UF0750  MF0868_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 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 UF0751 UF0749 eta UF0750 gaindituak 

izan behar ditu 

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

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

1 urte 3 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN  
 PROFESIONALTASUN- 

 ZIURTAGIRIA 

 

Gela teknikoa 60 75   
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