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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
MAPA ETA PLANO TOPOGRAFIKOEN INTERPRETAZIOA ETA 
PLANO ERRAZEN MARRAZKETA (zeharkakoa) 

Iraupena 30 

Espezifikoa 

Kodea  UF0429 

Lanbide-arloa NEKAZARITZA 

Lanbide-eremua Basoa 

Profesionaltasun-ziurtagiria Lorezaintza eta paisaia lehengoratzea Maila 3 

Prestakuntza-modulua  Eragiketa topografikoak nekazaritzako, lorezaintzako eta mendiko 
lanetan 

Iraupena 110 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Lan-metodoak eta aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoen 
erabilera (zeharkakoa) 

Iraupena 

30 

Lur-neurketako, berdinketa sinpleko eta zuinketako lanak egitea 
(zeharkakoa) 

50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0727_3 ERAGIKETA TOPOGRAFIKOAK EGITEA NEKAZARITZAKO, LOREZAINTZAKO ETA 
MENDIKO LANETAN gaitasun-ataleko LB1 eta LB4 lanbide-burutzapenekin 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Mapak eta plano topografikoak interpretatzea, sestra-kurbak, eskalak eta topografian erabilitako sinboloak identifikatuz eta lurraren 
erliebea ondorioztatuz. 

EI1.1 Eskala baten zenbakitzailearen eta izendatzailearen arteko antzekotasun-erlazioa azaltzea. 
EI1.2 Mapa eta plano topografikoetan gehien erabilitako eskalak zerrendatzea. 
EI1.3 Mapa eta/edo plano topografikoetan sestra-kurbek duten esanahia eta lurraren formekin duten lotura azaltzea. 
EI1.4 Gune bateko mapa eta plano topografikoak gune horretako aireko argazkiekin konparatzea. 
EI1.5 Mapa eta/edo plano topografiko baten gainean: 

- Puntu desberdinen kota eta puntu horien arteko distantzia naturalak eta laburtuak zehaztea. 
- Legendan bildutako hitoak bilatzea eta horien koordenatu geografikoak eta UTM irakurtzea. 
- Puntu-pare desberdinen artean dauden norabideak zehaztea, gradu hirurogeitarrak eta ehundarrak erabiliz. 
- Ibarbideak eta banalerroak bereiztea, eta arro hidrologiko baten mugak marraztea. 
- Luzetarako profil bat marraztea, eskala horizontala eta bertikala doituz. 
- Bideak eta bestelako zirkulazio-bideak trazatzea, gehieneko malda-balio bat gainditu gabe. 

A2: Plano errazak marraztea, eskala egokiena hautatuz, eta lur-neurketen bitartez azalerak eta maldak kalkulatzea. 
EI2.1 Eskalak aukeratzea, elementuak irudikatzeko beharrezkoa den xehetasun-mailaren arabera. 
EI2.2 Planoak egiteko erabiltzen diren paper-tamaina normalizatuak zerrendatzea. 
EI2.3 Planoak egiteko erabiltzen diren marrazketa-lanabesak ezagutzea. 
EI2.4 Distantzia, malda, angelu eta azaleren neurketa-unitateak zerrendatzea, eta batzuetatik besteetara bihurtzea. 
EI2.5 Benetako edo fikziozko neurriak abiapuntutzat hartuz: 

- Marrazkiaren xehetasun-mailari hobekien egokitzen zaizkion paper-tamaina eta eskala hautatzea. 
- Plano erraz bat marraztea, beharrezkoak diren marrazketa-lanabesak erabiliz. 
- Planoa orientatzea eta konposizioa osatzea dagozkion sinbolo, legenda eta kartelarekin. 
- Planoa ezarrita dauden estandarren arabera tolestea. 
- EI2.6 Azalerak eta maldak kalkulatzea, formula eta prozedura desberdinak erabiliz, lur-neurketen bitartez. 

 

Edukiak 

1.  Topografiaren funtsak. 
o Topografian erabilitako neurketa-unitateak: 

• Distantziak. 

• Maldak. 

• Angeluak. 

• Gainazalak. 

• Unitate-bihurketak. 
o Arrazoi trigonometrikoak: 
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• Sinua. 

• Kosinua. 

• Tangentea. 
o Irudikapen-sistema kotatua: 

• Puntu baten kota. 

• Sestra-kurbak. 
o Koordenatu-sistemak: 

• Koordenatu polarrak. 

• Koordenatu kartesiarrak. 

• Koordenatu geografikoak. 

• UTM koordenatuak. 
o Eskalak: 

• Zenbakizkoak. 

• Grafikoak. 
o Gehien erabilitako eskala normalizatuak. 
o Ikusmen-pertzepzioaren muga. 
o Mapen eta planoen orientazioa: 

• Ipar astronomikoa. 

• Ipar magnetikoa. 

• Deklinazio magnetikoa. 
o Sinbologia eta legendak. 
o Lurraren formen irudikapena: 

• Lurraren formak. 

• Sestra-kurbekiko lotura. 

• Aireko argazkia. 

• Erliebearen ikuspegi estereoskopikoa (fotogrametria). 
o Kalkuluak eta zehaztapenak mapa eta planoen gainean: 

• Bi punturen arteko distantzia. 

• Bi punturen arteko desnibela. 

• Lurraren malda. 

• Norabidea. 

• Luzetarako profilak. 

• Zirkulazio-bideen trazadura. 

2.  Plano errazak marraztea. 
o Marrazketa-lanabesak: 

• Erregela. 

• Eskuaira. 

• Kartaboia. 

• Konpasa. 

• Angelu-garraiagailua. 

• Eskalimetroa. 
o Lerroen marraketa: 

• Paraleloak. 

• Perpendikularrak. 

• Zeiharrak. 
o Irudi geometrikoen marrazketa. 
o Sinbologia normalizatua. 
o Paper-formatuak. 
o Plano errazak egitea: 

• Eskala eta paper-formatua hautatzea. 

• Elementuen irudikapena.  

• Planoaren orientazioa. 

• Legendak eta kartelak egitea. 

• Planoak tolestea. 

3.  Lur-neurketen bidez egindako kalkuluak. 
o Azaleren eta malden kalkulua: 

• Erabilitako formulak. 

• Prozedura mekanikoak. 
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• Prozedura elektronikoak. 
o Kalkuluak egiteko aplikazio informatikoak. 

 

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: Basotze eta baso-tratamenduen kudeaketa              

 


