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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-ATALA PARKEEN ETA LORATEGIEN INSTALAZIOA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0024 
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 

Lorezaintzako eta paisaia leheneratzeko lanen programazioa eta 
antolamendua 50 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 LB2, LB3, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin, parkeak eta lorategiak instalatzeko lanei 
dagokienez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Lorezaintza-proiektua zuinkatzeko behar diren eragiketak egitea, teknika, material eta baliabide egokiak hautatuz: 

EI1.1 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, proiekturik idaztea eskatzen ez duen lorategiaren diseinua egitea. 
EI1.2 Datuak hartzeko eta plano topografikoa egiteko prozesua ezartzea, hura egiteko behar diren materialak eta baliabideak zehaztuz. 
EI1.3 Lorategia jarriko den lurra neurtzeko eta mugatzeko jarraitu beharreko prozesua aztertzea, lana egiteko behar diren aparatuak eta 
baliabideak deskribatuz, neurtzeko aparatuak kontu handiz maneiatuz eta datuak modu ordenatuan hartuz. 
EI1.4 Lorategiko elementu guztien (landareak eta landareak ez direnak) zuinketaren egitea antolatzea, teknika egokienak ez ezik hura 
egiteko behar diren materialak eta baliabideak ere hautatuz. 
 
A2: Lorategia instalatzeko eragiketak egitea, kasu bakoitzerako egokienak diren teknikak, materialak eta baliabideak erabiliz: 
EI2.1 Lorezaintza-proiektua egikaritzeko prozesua deskribatzea, eragiketa- eta sekuentzia-egutegia ezarriz. 
EI2.2 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, lorategigune bat instalatu behar da; honako lan hauek egin behar dira: 

- Azpiegiturak instalatzeko eragiketak gauzatzeko prozesuak ezartzea eta planifikatzea (bideak, urmaelak, sare elektrikoa, 
drainatzea, zubiak, hormatxoak, ureztapen-sarea eta edateko ur-sarea). 

- Lurzorua prestatzeko, lurzoruaren akatsak konpontzeko, landare-espezieak zuinkatzeko eta landatzeko eragiketak gauzatzeko 
prozesuak ezartzea eta planifikatzea. 

- Lorategiko ekipamendua eta altzariak zuinkatzeko eta instalatzeko eragiketak gauzatzeko prozesuak ezartzea eta 
planifikatzea. 

- Lehen mailako kontserbazio-eragiketak planifikatzea eta antolatzea lorategia entregatzeko, betiere baldintza-agiria betetzen 
ote den kontuan hartuta. 

- Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko indarrean dauden arauak gainbegiratzeko eta betetzeko prozesua 
ezartzea. 

 
Edukiak 
1.  Proiekturik behar ez duten lorategiguneen diseinua. 

- Lorezaintza-printzipioak:  
• Lorezaintzaren historia. Lorategi-estiloak. 
• Parke publikoen eta pribatuen tipologia. 
• Lorategiaren elementuak (landare-elementuak eta landareak ez diren elementuak). 
• Landare-espezieak hautatzeko irizpideak. 
• Diseinu-arauak. 

- Diseinua baldintzatzen duten alderdiak: 
• Lorategia jarri beharreko gunearen eta horren ingurunearen ezaugarriak. 
• Parkearen edo lorategiaren (kanpokoa edo barrukoa) funtzionaltasuna. 
• Bezeroaren lehentasunak. 

- Lorategiguneak irudikatzeko erabilitako teknikak: 
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• Plano topografikoen interpretazioa eta planoak egitea. 
• Landare-elementuen eta landareak ez diren elementuen grafismoa. 
• Lorezaintzako elementuei buruzko datu-baseak. 
• Diseinuak egiteko programa informatikoak. 

 
2.  Parkeen eta lorategien (kanpokoak eta barrukoak) instalazioa 

- Proiektuaren zuinketa: Zuinketa-lanabesak. Zuinketa-teknikak. Neurketak eta kubikazioak. 
- Lurra edo substratua prestatzea: Lurra prestatzeko eragiketak. Substratuak egiteko jarraibideak. Edukiontzi-motak. 
- Landare-elementuen ezarpena: 

• Lorezaintzan apaindura-interesa duten espezieak. 
• Landare-materiala eskuratzea eta kontserbatzea. 
• Erabilitako ereite-teknikak. 
• Landatzeko metodoak eta faseak. 
• Soropilak eta belardiak jartzea. 

- Landareak ez diren elementuak eraikitzea eta instalatzea: Azpiegiturak Ekipamendua. Altzariak. 
- Lehen mailako mantentze-lanak: Landare-elementuak. 
- Landareak ez diren elementuak. 
- Erabili beharreko makinak, ekipamenduak, erremintak eta materialak: 

• Lurra edo substratua prestatzea. 
• Landare-elementuak ezartzea. 
• Landareak ez diren elementuak eraikitzea eta instalatzea: 
• Lehen mailako mantentze-lanak. 

 
3.  Giza baliabideen kudeaketa lorezaintzako lanetan 

- Lanak banatzeko jarraibideak. 
- Arazoak konpontzeko teknikak. 
- Langileen aholkularitza. 
- Txostenak eta lan-parteak egitea. 

 
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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