
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
MAKINAK, EKIPAMENDUAK ETA INSTALAZIOAK 
GAINBEGIRATZEA ETA MANEIATZEA ETA TAILERRAREN 
ANTOLAMENDUA (Zeharkakoa) 

Espezifikoa 

Kodea  UF0029 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Lorezaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Lorezaintza eta paisaia leheneratzea Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Mekanizazioa eta instalazioak lorezaintzan Iraupena 130 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Ekipamenduen eta instalazioen funtzionamenduaren, mantentze-
lanen eta erosketaren programazioa (zeharkakoa) Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC009_3 LOREZAINTZAKO MAKINAK, EKIPAMENDUAK ETA INSTALAZIOAK KUDEATZEA ETA 
MANEIATZEA gaitasun-ataleko LB1, LB2, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Lorezaintza-enpresa bateko instalazioen, ekipamenduen eta makinen egoera eta funtzionamendua gainbegiratzea. 

EI1.1 Lorezaintzako instalazio- eta makina-motak eta horien osagaiak deskribatzea. 
EI1.2 Lorezaintzako instalazioen eta makinen erabilera egokiaren eta funtzionamenduaren ezaugarriak aipatzea, lan-planaren arabera. 
EI1.3 Ekipamenduak erregulatzeko eta kontrolatzeko gailuak deskribatzea. 
EI1.4 Ekipamenduaren funtzionamendua eta horren balioak egokiak direla kontrolatzeko parametro teknikoak zerrendatzea, egin 
beharreko lanaren eta ekipamenduaren ezaugarrien arabera. 
EI1.5 Ekipamenduen funtzionamendu egokia balioesten duten irizpide tekniko-ekonomikoak definitzea, emaitzak kontuan hartuta. 
EI1.6 Instalazioen eta ekipamenduen lana erregistratzeko dokumentazioa diseinatzea, behar bezala kontrolatzeko. 
EI1.7 Euskarri informatikoa erabiltzea, azterketetan lortutako informazioa erregistratzea, informazioa tratatzeko eta balioesteko. 
EI1.8 Ekipamenduen funtzionamenduan anomaliak eragiten dituzten kausak (oker erabili direlako, erregulazio arduragabea gauzatu 
delako, mantentze-lan desegokia egin delako, higatu delako, zaharkitzeagatik edo bestelako kausak) aztertzea, egon daitezkeen 
konponbideak adieraziz. 
EI1.9 Benetako lan-egoera batean, makina, ekipamendu edo instalazio batean: 

- - Hura erregulatzeko eta kontrolatzeko elementuak identifikatzea. 
- - Aldagai teknikoen balio egokia definitzea behar bezala funtziona dezan. 
- - Ekipamenduen osagaien egoeran eta funtzionamenduan dauden anomaliak identifikatzea. 
- Lan-aldagaien balioak erregistratzea denboraldi jakin batean, lanari buruzko egunerokoak nahiz azterketa- eta kontrol-taulak 

erabiliz. 
- - Egindako lanaren ondorioak kalkulatzea euskarri informatikoen laguntzarekin. 
- - Ezohiko funtzionamenduaren eta emaitzen kausak zehaztea. 
- - Egin daitezkeen konponketak eta hobekuntzak zehaztea. 
- - Funtzionamendu-maila hoberena eta lan-emaitzen maila hoberena balioestea. 

EI1.10 Enpresako gainerako kideak kontzientziatzea enpresako instalazioak, ekipamenduak eta makinak egoera egokian mantentzeko 
premiaz. 
EI1.11 Laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta instalazio, ekipamendu eta makina bakoitzari buruzko legeak betetzea. 

 
A2: Makinak, ekipamenduak eta instalazioak behar adinako segurtasun-baldintzetan maneiatzea. 

EI2.1 Ekipamenduei eragiteko mekanismoak deskribatzea. 
EI2.2 Lan-aldagaiak zerrendatzea, egin beharreko eragiketaren zirkunstantzien arabera. 
EI2.3 Makinen, ekipamenduen eta instalazioen maneiurako oinarrizko segurtasun-arauak deskribatzea. 
EI2.4 Makinen, traktoreen eta ekipamenduen eragingailuak oinarrizko trebetasun-mailarekin maneiatzea. 
EI2.5 Makina, ekipamendua edo instalazioa maneiatzeko kasu praktiko batean: 

- Ekipamenduaren egoera eta prestakuntza egokiak direla egiaztatzea ekipamendua erabili aurretik. 
- Ekipamenduaren eragingailuak eta horien funtzioak identifikatzea. 
- Behar bezala jardutea makinarekin, ekipamenduarekin edo instalazioarekin. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko oinarrizko arauak aplikatzea. 
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EI2.6 Laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta indarreko legeria betearaztea, instalazioak, ekipamenduak eta makinak 
maneiatzerakoan. 

 
A3: Tailer baten instalazioa eta kudeaketa antolatzea, mantentze-premien eta konponketen arabera, eskatutako segurtasun- eta higiene-

bermeekin. 
EI3.1 Tailerreko ekipamenduen hornidurarako eta funtzionamendurako eta konponketa- eta mantentze-lanak gauzatzeko beharrezko 
dokumentazio teknikoa deskribatzea. 
EI3.2 Lorezaintzako makinen eta ekipamenduen diagnosi- eta konponketa-teknika nagusiak deskribatzea. 
EI3.3 Neurtzeko eta probatzeko ekipamenduak zerrendatzea eta deskribatzea matxurak diagnostikatzeko eta konpontzeko. 
EI3.4 Tailer batean egin beharreko soldadurako eta eskuzko mekanizazioko eragiketen ezaugarri nagusiak deskribatzea 
EI3.5 Konpontzeko eta mantentzeko lanak egiteko prozedurak, metodoak eta gutxi gorabeherako denborak deskribatzea. 
EI3.6 Behar diren egiaztapenak egitea amaitutako konponketetan. 
EI3.7 Lorezaintza-enpresa eta -makinak konpontzeko eta mantentzeko tailerreko ekipamenduak deskribatzea. 
EI3.8 Tailerreko eragiketak gauzatzeko beharrezko inplementuak, ordezko piezak eta materialak eta horiek biltegiratzeko baldintzak 
deskribatzea. 
EI3.9 Tailerreko eremu eta gune nagusiak deskribatzea ekipamenduak, ordezko piezak eta materialak behar bezala kokatzeko. 
EI3.10 Tailerrean segurtasun- eta higiene-maila egokiak betetzeko babes pertsonaleko eta laneko baldintzak deskribatzea. 
EI3.11 Tailerreko hondakinak biltegiratzeko eta desagerrarazteko sistemak -ingurumena errespetatzen dutenak- deskribatzea. 
EI3.12 Konponketa-aurrekontuak egitea. 
EI3.13 Tailerreko makinen, lanabesen, ordezko piezen eta askotariko materialaren erosketa balioestea eta kudeatzea, mantentze-
premien eta konponketen arabera. 
EI3.14 Behar bezala zehaztutako makina-parke baten konponketa eta mantentzerako tailer baten kasuan: 

- Makinak konpontzeko eta mantentzeko behar diren ekipamenduak eta materialak zerrendatzea. 
- Tailer bateko zonak eta ekipamenduen kokapena banatzea, ordezko piezen eta materialen biltegiratzea barnean hartuta. 
- Konponketa-aginduak, lan-parteak, diagnosi-taulak eta tailerreko lana behar bezala antolatzeko behar den dokumentazio 

teknikoa diseinatzea. 
- Lan-prozedurak eta -arauak finkatzea, segurtasun- eta higiene-eskakizunak betetzen direla egiaztatuz. 
- Tailerreko lana banatzea. 
- Tailerreko lanaren kalitatea kontrolatzea eta ziurtatzea. 
- Konponketa ohikoenen kostuak kalkulatzea. 

EI3.15 Tailerreko hondakinen tratamenduari buruzko arau eta teknika berriekiko interesa erakustea. 
 
Edukiak 
1.  Lorezaintzako instalazioen funtzionamenduaren kontrola 

- Lorezaintzako instalazio-motak: Ureztatzea. Argiztapena. Drainatzea. Bestelako instalazioak. 
- Lorezaintzako instalazioen osagaiak. 
- Lorezaintzako instalazioen funtzionamendua. 
- Kontroleko eta erregulazioko gailuak. 
- Ekipamenduen eta baliabideen parametro teknikoen taulak instalazioak aztertzeko. 
- Instalazioen azterketa eta diagnosia. 
- Aldagaiak erregulatzeko sistemak. 
- Lorezaintzako instalazioetako garbiketa-, desinfekzio- eta egokitzapen-ekipamendu eta -produktu ohikoenak. 
- Instalazioetako segurtasun-gailuak. 

 
2.  Lorezaintzako makinen funtzionamenduari eta maneiuari buruzko kontrola 

- Lorezaintzako makinak, lanabesak eta ekipamenduak. 
- Lorezaintzako makinen osagaiak: 

• Lorezaintzako makinak erregulatzeko eta kontrolatzeko gailuak. 
• Eragiteko mekanismoak. 
• Lorezaintzako makinen segurtasun-gailuak. 

- Lorezaintzako makinen funtzionamendua eta aplikazioak. 
- Makinak aztertzeko neurketa-taulak eta -ekipamenduak. 
- Lorezaintzako makinen funtzionamenduari buruzko azterketa eta diagnosia.  
- Traktore espezializatuak: Belarra mozteko makina. Area. Maniobragarritasun handia. Ez iraultzekoa. Bestelakoak. 
- Makinak garraiatzeko eragiketak: 

• Bide publikoetan zirkulatzeko araudia eta baldintzak. 
• Eragiketa mekanizatuen erabilera eta kontrola. 

 
3.  Laneko arriskuen prebentzioa lorategietako instalazioetan eta makinetan 

- Segurtasunari eta higieneari buruzko araudi espezifikoak lorezaintzako instalazioen eta makinen funtzionamendurako. 
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- Norbera babesteko neurriak eta Norbera Babesteko Ekipamenduak. 
- Lehen laguntzak. 
- Prozedura seguruak eta garbiak makinak eta instalazioak erabiltzeari dagokionez, produktu toxikoak eta arriskutsuak 

manipulatzeari eta biltegiratzeari dagokionez eta ingurumena babesteari dagokionez. 
 
4.  Lorezaintzako makinen tailerraren antolamendua eta kontrola 

- Deskribapena, funtzionamendua, zainketak eta prestaketa. 
- Tailerreko guneen banaketa. 
- Tailerrerako ekipamenduak: Mekanizaziokoak. Soldadurakoak. 
- Konpontze- eta mantentze-lanak egiteko materialak: Inplementuak. Ordezko piezak. Kontsumigarriak. Beste material batzuk. 
- Matxurak diagnostikatzeko teknikak. 
- Matxurak konpontzeko eta egiaztatzeko prozedurak. 
- Konponketen balioespena eta aurrekontuak. 
- Segurtasuna eta higienea konponketa-tailerretan eta mantentze-eragiketetan. 
- Tailerreko hondakinak biltegiratzeko eta desagerrarazteko sistemak, ingurumena errespetatzen dutenak. 

 
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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