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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
LUR-NEURKETAKO, NIBELAZIO SINPLEKO ETA ZUINKETAKO 
LANAK EGITEA (ZEHARKAKOA) 

Iraupena 50 

Baldintzatua 

Kodea  UF0431 

Lanbide-arloa NEKAZARITZA 

Lanbide-eremua Lorezaintza 

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 

Mapa eta plano topografikoen interpretazioa eta plano errazen 
marrazketa (Zeharkakoa) 

Iraupena 

30 

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

30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0728_3 gaitasun-ataleko LB3 lanbide-burutzapenarekin, lur-neurketa eta 
nibelazio sinpleko lanen burutzapenari dagokionez, baita LB5 lanbide-burutzapenarekin ere. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Lur-neurketa eta nibelazio sinpleko lanak egitea aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoekin jardunez. 

EI1.1 Lanak gauzatzea oztopatu edo baldintzatu dezaketen faktoreak identifikatzea. 
EI1.2 Lanen burutzapenean erabili beharreko aparatu eta ekipamendu topografikoak kokatzea eta orientatzea, funtzionatzen ote duten 
egiaztatuz. 
EI1.3 Lurzatiaren perimetroa mugatzen duten erpinak eta beharrezkotzat jotzen diren tarteko puntuak lokalizatzea eta seinalizatzea. 
EI1.4 Lurzatia triangelatzea eta aparatu eta baliabide topografiko desberdinekin neurtzea, langile laguntzaileei bidezko diren aginduak 
emanez. 
EI1.5 Erradiazio-zentrorik egokiena aukeratzea eta distantzien, malden eta angeluen neurketak egitea neurketa-unitate desberdinak 
erabiliz. 
EI1.6 Lurzatiko puntu desberdinen kotak ezartzea nibel baten bitartez, langile laguntzaileei bidezko diren aginduak emanez. 
EI1.7 Lurzatiaren krokis bat egitea eta neurketak landako egoera-orrietan idaztea. 
EI1.8 Laneko arriskuak prebenitzeko ezarritako neurriak betetzea lanak egitean. 
 

A2: Zuinketa-lanak egitea, plano edo krokis batean dagoen informazioa aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoen bitartez lurraren 
gainean lekualdatuz. 
EI2.1 Plano batean dagoen informazioa interpretatzea eta bertan irudikatuta dauden elementuak zuinkatzeko krokis bat egitea. 
EI2.2 Zuinketa-lanak nekazaritza-ustiategiaren, lorategiaren edo baso-ustiategiaren jarduera-egutegiaren arabera programatzea. 
EI2.3 Lanak egitea oztopatu edo baldintzatu dezaketen faktoreak identifikatzea. 
EI2.4 Zuinketarako beharrezkoak diren aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoak prestatzea eta dauden baldintzen arabera 
metodorik egokiena aukeratzea. 
EI2.5 Lurrean puntu bat lokalizatzea ezagutzen den beste puntu batetik abiatuz, horiek banantzen dituen distantzia laburtua eta 
norabidea jakinda. 
EI2.6 Puntuak, lerrokadurak (paraleloak eta perpendikularrak), kurbak eta irudi geometrikoak zuinkatzea, langile laguntzaileei bidezko 
diren aginduak emanez. 
EI2.7 Lanak egiten diren bitartean dagozkion laneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzea. 

 

Edukiak 

1.  Lur-neurketako eta berdinketa sinpleko lanak 
- Aparatu eta ekipamendu topografikoen kokapena eta orientazioa. 
- Lur-neurketan erabilitako lan-metodoen aplikazioa: Erradiazioa. Ibilbidea. Ebakidura. 
- Nibelazio sinplean erabilitako lan-metodoen aplikazioa: Puntu zentratua. Mutur-puntua. Estazio elkarkariak. Estazio 

distantziakideak. 
- Datuak hartzea: Landako egoera-orriak. Datuak biltegiratzeko sistemak. 
- Topografiako programa informatikoak. 
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- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
 

2.  Lur-neurketako eta berdinketa sinpleko lanak 
- Zuinketa-krokisa egitea. 
o Zuinketa-lanak programatzea: 

• Faktore baldintzatzaileak. 

• Erabili beharreko lan-metodoa. 

• Erabili beharreko aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoak. 
- Zuinketa-teknikak aplikatzea: Puntuak. Lerrokadurak (paraleloak eta perpendikularrak). Kurbak. Irudi geometrikoak. 
- Egiaztapenak eta errore-zuzenketa. 
- Zuinketa-lanetan lan-arriskuak prebenitzeko arauak. 

 

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. 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gaindituak izan behar ditu UF0429 Eragiketa topografikoak egitea nekazaritzako, lorezaintzako eta mendiko 
lanetan eta UF0430 Lan-metodoak eta aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoen erabilera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Kirol-zelaietako soropilen instalazio- eta mantentze-lanen kudeaketa. 


