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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA LAN-METODOAK ETA APARATU, EKIPAMENDU ETA LANABES 

TOPOGRAFIKOEN ERABILERA (zeharkakoa) Baldintzatua 
Kodea  UF0430 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Basoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Basotze eta baso-tratamenduen kudeaketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Eragiketa topografikoak nekazaritzako, lorezaintzako eta mendiko 

lanetan Iraupena 110 

Mapa eta plano topografikoen interpretazioa eta plano errazen 
marrazketa (zeharkakoa) 30 Modulua osatzen duten gainerako 

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

Iraupena 
50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0727_3 ERAGIKETA TOPOGRAFIKOAK EGITEA NEKAZARITZAKO, LOREZAINTZAKO ETA 
MENDIKO LANETAN gaitasun-ataleko LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, aparatu eta ekipamendu topografikoen erabilerari dagokionez 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Lan-metodorik egokiena aukeratzea lur-neurketan eta nibelazio sinplean erabilitako metodo desberdinen artean, lurraren ezaugarriak 
kontuan izanik. 

EI1.1 Lur-neurketan eta nibelazio sinplean erabilitako lan-metodoak zerrendatzea. 
EI1.2 Lur-neurketan erabilitako erradiazio, ibilbide eta ebakidurako metodoak azaltzea. 
EI1.3 Nibelazio sinplean erabilitako puntu zentratuaren, mutur-puntuaren, estazio elkarkarien eta estazio distantziakideen metodoak 
azaltzea. 
EI1.4 Lur-neurketako edo nibelazio sinpleko lan baten kasu praktiko batean: 

- Lanaren burutzapena baldintzatu dezaketen lurraren gorabeherak, oztopoak eta elementu bereziak identifikatzea. 
- Erabili beharreko lan-metodoa detektatu diren faktore baldintzatzaileen arabera aukeratzea. 

A2: Lur-neurketa eta nibelazio sinpleko lanetan erabilitako aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoak maneiatzea. 
EI2.1 Lur-neurketa eta nibelazio sinpleko lanetan erabilitako aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoak zerrendatzea. 
EI2.2 Aparatu, ekipamendu eta lanabes topografiko bakoitzaren zatiak eta osagaiak deskribatzea eta horien funtzioa azaltzea. 
EI2.3 Kokatzeko, orientatzeko eta distantziak, maldak eta angeluak aparatu, ekipamendu eta lanabes topografiko desberdinekin 
neurtzeko prozedurak azaltzea. 
EI2.4 Aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoen erabileran errore-iturriak zerrendatzea eta horien zuzenketa azaltzea. 
EI2.5 Aparatu, ekipamendu eta lanabes topografiko desberdinekin kokatzea, orientatzea eta neurketak egitea. 

 
Edukiak 
1.  Lur-neurketan eta nibelazio sinplean erabilitako metodoak. 

o Lan-metodoak lur-neurketan: 
• Erradiazioa. 
• Ibilbidea. 
• Ebakidura. 

o Lan-metodoak nibelazio sinplean: 
• Puntu zentratua. 
• Mutur-puntua. 
• Estazio elkarkariak. 
• Estazio distantziakideak. 

o Lanen faktore baldintzatzaileak: 
• Lurraren gorabeherak. 
• Oztopoak.  
• Elementu bereziak. 

o Metodoaren hautaketa lurraren ezaugarrien arabera. 
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2.  Aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoen erabilera. 
o Aparatu eta ekipamendu topografikoak: 

• Distantziometroa. 
• Takimetroa. 
• Estazio totala. 
• Posizionamendu globaleko sistema (GPS). 
• Komunikazio-ekipoak. 

o Lanabes topografikoak: 
• Zinta metrikoa. 
• Iparrorratza. 
• Plomua. 
• Marka. 
• Mailak. 
• Eskuairak. 
• Tripodeak. 
• Mirak. 
• Islagailuak. 
• Puntuak markatzeko eta seinalizatzeko elementuak. 

o Aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoen maneiua: 
• Kokapena. 
• Orientazioa. 
• Neurketak. 

o Erroreak: 
• Errore-iturriak. 
• Zuzenketak. 

 
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. 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF0429 Mapa eta plano topografikoen interpretazioa eta plano errazen marrazketa. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Basotze eta baso-tratamenduen kudeaketa              
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