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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
GIZA BALIABIDEAK KOORDINATZEA ETA KONTROLATZEA 
NEKAZARITZAKO, LOREZAINTZAKO ETA MENDIKO LANETAN 
(zeharkakoa) 

Espezifikoa 

Kodea  UF0434 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Basoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Basotze eta baso-tratamenduen kudeaketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Baso-tratamenduen kudeaketa. Iraupena 220 

Basogintza-lanen plangintza 40 
Landareen, lurzoruaren eta instalazioen egoera sanitarioaren 
zehaztapena eta kontrol-metodoen aukeraketa (zeharkakoa) 60 

Kontrol fitosanitarioko metodoen aplikazioa landare, lurzoru eta 
instalazioetan (zeharkakoa). 60 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Baso-suteen prebentzioa. 

Iraupena 

30 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0729_3 BASO-TRATAMENDUEN KUDEAKETA gaitasun-ataleko LB5 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Nekazaritzako, lorezaintzako eta mendiko lanetan beharrezkoak diren giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea errendimendu 
egokiak bermatzeko, ezarritako helburuen eta jardueren arabera. 

EI1.1 Larrialdietarako erantzuna koordinatzea, larritasuna balioetsiz, lanak geldituz, gertakizunaren berri emanez, eta dagokion plana 
aplikatuz. 
EI1.2 Lanean sor daitezkeen arazo edo gatazkak identifikatzea eta balizko konponbideak zehaztea. 
EI1.3 Gauzatutako jardueren errendimenduak eta kostuak kontrolatzeko dauden prozedurak deskribatzea. 
EI1.4 Giza baliabideak koordinatzea: 

- Egin beharreko lanen banaketa eta funtzionamendu-jarraibideak ezartzea. 
- Langile bakoitzarentzako beharrezkoak diren zereginak eta erantzukizunak banatzea eta esleitzea, ezarritako helburuak 

betetze aldera. 
- Taldeko langileei aholkularitza teknikoa ematea bete beharreko lanpostuarekin zerikusia duten alderdietan. 
- Txostenak eta lan-parteak egitea, ordutegi-kontrola, errendimendua eta kostuak ere barnean hartuta, egindako jardueren 

emaitzak ebaluatzeko. 
- Lanen, langileen eta produkzio-baliabideen inguruan sortutako arazoak identifikatzea eta konponbideak aurkitzeko 

beharrezkoak diren neurriak hartzea. 
 
Edukiak 
1.  Giza baliabideak kudeatzea. 

o Sektoreko hitzarmen kolektiboa.  
o Lan-kontratuen motak. 
o Sektoreko lanbide-kategoriak. 
o Laneko eskubideak eta betebeharrak (hutsegiteak eta zehapenak). 
o Ordainsari-sistema. 
o Oporrak, baimenak eta lizentziak. 
o Langileen Estatutua. 
o Lanaldiaren banaketa, oporrak eta baimenak. 
o Lan-egutegiak egitea. 
o Laneko fitxak eta parteak. 

2.  Legeria osagarria. 
o Laneko arriskuak prebenitzearen arloko araudia. 
o Bestelako lege aplikagarriak. 
o Ingurumen-babesaren arloko araudia: 
o Ingurumenaren kutsadurarekin eta hondakinen kudeaketarekin lotuta aplikatu beharreko legeak. 
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o Ingurumen-jardunbide egokiak. 
 

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              
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