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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 

PRESTAKUNTZA-ATALA LOREZAINTZAKO ETA PAISAIA LEHENERATZEKO LANEN 
PROGRAMAZIOA ETA ANTOLAMENDUA Espezifikoa 

Kodea  UF0023 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Lorezaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Lorezaintza eta paisaia leheneratzea Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Parkeen eta lorategien instalazioa eta paisaiaren leheneratzea Iraupena 180 

Parkeen eta lorategien instalazioa 70 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Paisaia leheneratzea 

Iraupena 
60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC007_3 PARKEEN ETA LORATEGIEN INSTALAZIOA ETA PAISAIA LEHENERATZEKO EKINTZA 
KUDEATZEA ETA EGITEA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Lorezaintzako eta paisaia leheneratzeko lanak programatzea eta antolatzea, proiektua osatzen duten atalak interpretatuz eta balioetsiz: 

EI1.1 Lorezaintza-proiektua osatzen duten atalak deskribatzea. 
EI1.2 Lurraren ezaugarri topografikoak eta edafologikoak ez ezik proiektuaren gainerako ingurumen-baldintzak ere identifikatzea eta 
zerrendatzea. 
EI1.3 Lorezaintza-proiektuaren informazioa interpretatzea. 
EI2.4 Lorezaintza-proiektua zuinkatzeko lanen aurrekontua egitea. 

 
Edukiak 
1.  Lorezaintzako eta paisaia leheneratzeko lanen programazioa eta antolamendua 

- Proiektuaren atalak interpretatzea eta balioestea: Memoria. Planoak. Baldintza-agiria. Aurrekontua. 
- Lan-egutegiak egitea: 

• Proiektuan bildutako informazioa aztertzea. 
• Lanak egikaritzeko beharko diren baliabide materialak eta giza baliabideak aurreikustea. 
• Egin beharreko lanen plangintza egitea. 

 
2.  Lorategi-eremuak instalatzearen eta paisaia leheneratzearen balioespen ekonomikoa 

- Aurrekontuak egiteko jarraibideak: Neurketak eta kalkuluak. Merkatuko prezioak. Aurrekontuak egitea. 
- Parkeak eta lorategiak instalatzeko kostuak ezartzea. 

• Proiektuaren zuinketa. 
• Lurra edo substratua prestatzea. 
• Landare-elementuak ezartzea. 
• Azpiegiturak, ekipamendua eta altzariak ezartzea. 
• Lehen mailako mantentze-lanak. 

- Paisaia leheneratzeko kostuak ezartzea: 
• Paisaia integratzeko teknikak aplikatzea. 
• Gune degradatuak leheneratzea. 
• Natura-ingurunea eta gune basogabetuak landareztatzea. 

 
3.  Lorategi-eremuak instalatzeari eta paisaia leheneratzeari aplika dakiekeen legeria 

- Laneko segurtasunari buruzko legeria: 
• 31/1995 Legea, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzkoa. 
• Bestelako lege aplikagarriak. 
• Lorezaintza eta paisaia leheneratzea. ISO 9000 arauak. 
• Lorezaintzari eta paisaiari buruzko arau teknologikoak. 
• Bestelako arau interesgarriak. 

- Ingurumen-arloko araudia: 
• Ingurumena babestearekin, kutsadurarekin eta hondakinen kudeaketarekin lotutako lege aplikagarriak. 
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• ISO 14000 arauak. 
• Parkeen eta lorategien instalazioko eta paisaia leheneratzeko ingurumen-arloko jardunbide egokiak. 

 
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. 
• 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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Lorezaintza eta paisaia leheneratzea. 
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