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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA IGOTZEKO TEKNIKAK ETA EKIPAMENDUAK (zeharkakoa) 
Espezifikoa 

Kodea  UF0271 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Lorezaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Apaintzeko zuhaitz eta palmondoen kudeaketa eta mantentze-lanak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Zuhaitzetan garaierako lanak egitea Iraupena 110 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Garaierako inausketa-teknikak (zeharkakoa) Iraupena 70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC1119_2 ZUHAITZETAN GARAIERAKO LANAK EGITEA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Zuhaitz gainera igotzeko eta bertan mugitzeko teknikak azaltzea, eta kasu praktiko batean, zuhaitz batera igotzea, arriskuak zehaztuta. 

EI1.1 Zuhaitz batera igotzeko prozesuaren etapak deskribatzea, etapa bakoitzaren zailtasun teknikoa eta arriskuak adieraziz. 
EI1.2 Zuhaitzetara igotzeko eta zuhaitzetan mugitzeko erabilitako materialaren eta ekipamenduaren akatsak eta narriadura-seinaleak 
ezagutzea. 
EI1.3 Zuhaitzetan animalia arriskutsuak edota babestuak, egurrean akatsak edota onddoak daudela adierazten duten arrastoak eta 
seinaleak deskribatzea.  
EI1.4 Zuhaitzetara igotzea, bertan mugitzea eta zuhaitzetatik jaistea zailtzen duten baldintzatzaileak azaltzea. 
EI1.5 Garaierako lanak egiteko erabiltzen diren korapiloak nola egiten diren azaltzea, eta bakoitzaren helburuak eta berezitasunak 
zehaztea. 
EI1.6 Zuhaitzetara igotzeko eta zuhaitzetan mugitzeko erabiltzen diren erreminta, material edo ekipamenduetako bat aurkeztutakoan 
identifikatzea, dagokion lan-etaparekin lotzea, bere zatiak deskribatzea, mantentze-lanak azaltzea, eta erabiltzea. 
EI1.7 Erreskate-ekipamendua modu seguruan instalatzea, larrialdiko esku-hartzea egiteko. 
EI1.8 Garaierako lanak egiteko erabiltzen diren saski, plataforma jasotzaile, garabi edo antzekoren bat aurkeztutakoan identifikatzea, 
dagokion lan-etaparekin lotzea, bere zatiak deskribatzea, mantentze-lanak, norbera babesteko ekipamendua eta segurtasun-sistema 
azaltzea, eta erabiltzea. 
EI1.9 Igotzerakoan sortzen diren lan-arrisku ohikoenak eta horiek saihesteko hartu beharreko prebentzio-neurriak azaltzea. 
EI1.10 Saskiak, plataformak eta garabiak erabiltzerakoan sortzen diren lan-arrisku ohikoenak eta horiek saihesteko hartu beharreko 
prebentzio-neurriak azaltzea. 
EI1.11 Zuhaitzetara igotzea: 

- Zuhaitzera igotzeko, zuhaitzean mugitzeko eta zuhaitzetik jaisteko urratsak adieraztea. 
- Igotzeko ekipamendua berrikustea. 
- Igotzeko ekipamenduaren zati bakoitza, dagokionaren arabera, gorputzean akoplatzea eta zuhaitzean instalatzea. 
- Zuhaitzera igotzea eta zuhaitzean mugitzea, beharrezkoa denean aingurak lekuz aldatuz. 
- Zuhaitzetik jaistea. 
- Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu beharreko araudia 

betez egitea. 
 

Edukiak 
1. Igotzeko teknikak. 

o Garaierako lanaren printzipio orokorrak.  
o Zuhaitzetan lan egiteko teknikak.  
o Zuhaitzetara igotzeko oinarrizko teknikak. 
o Habailatxoaren jaurtiketa.  
o Igotzeko mugimenduak: prusik bidezko progresioa, oin-oraleku bidezko progresioa eta bestelakoak.  
o Korapiloak. 
o Oratzea eta erorketak gelditzeko sistemak. 
o Desplazatzeko teknikak: adaburuko mugimenduak.  
o Garaieran segurtatzeko moduak.  
o Jaisteko mugimenduak: jaitsigailua eta bestelakoak erabiltzea. 
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o Larrialdi-plana eta erreskate-teknikak.  
o Lehen laguntza. 

2. Zuhaitzera igotzeko eta iristeko ekipamenduak. 
o Arnesa, sokak eta igotzeko bestelako materiala. 
o Zuhaitzera iristeko baliabideak (eskailerak, garabiak, plataforma jasotzaileak, saski hidraulikoak, besteak beste). 
o Ekipamendua, makinak eta erremintak: maneiatzea eta kontserbatzea 
o Norbera babesteko ekipamenduak.  

3. Zuhaitzetako garaierako lanekin lotutako oinarrizko araudia. 
o Igotzeko lanen segurtasuna eta araudia. 
o Igotzeko tekniketan eta ekipamenduetan segurtasuneko, osasuneko eta ingurumen-babeseko arauak aplikatzea. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

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. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Apaintzeko zuhaitz eta palmondoen kudeaketa eta mantentze-lanak              
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