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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA BASO-SUTEEN PREBENTZIOA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0702 
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 

Giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea nekazaritzako, 
lorezaintzako eta mendiko lanetan (zeharkakoa) 

Iraupena 

30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0729_3 BASO-TRATAMENDUEN KUDEAKETA gaitasun-ataleko LB3 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Baso-suteen prebentzio-lanak deskribatzea eta horien burutzapena antolatzea eta gainbegiratzea ezarrita dauden helburuak betetzeko. 

EI1.1 Baso-suteak prebenitzeko lan baten etapak deskribatzea, horren helburuak eta egiten direnean erabilitako teknikak, prozedurak 
eta baliabide materialak azalduz. 
EI1.2 Baso-pistak, suebakiak eta ur-puntuak mantentzeko lanetan egindako eragiketak deskribatzea, horien helburuak eta egiten 
direnean erabilitako teknikak, prozedurak eta baliabide materialak azalduz. 
EI1.3 Baso-suteak prebenitzeko lanetan erabiltzen den aparatu, erreminta, material, ekipamendu, makina edo baliabideetako bat 
aurkeztutakoan, hori identifikatzea, dagokion lanarekin lotzea, bere zatiak, piezak edo osagaiak adieraztea eta deskribatzea, eta 
dagokion mantentzea azaltzea. 
EI1.4 Informazio- eta kudeaketa-dokumentuak (lan- eta produkzio-parteak, egoera-orriak, txostenak) lantzea eta aztertzea. 
EI1.5 Baso-suteak prebenitzeko lan bakoitzerako komenigarrienak diren egindako lanaren neurketa-teknikak eta -prozedurak hautatzea. 
EI1.6 Baso-suteak prebenitzeko lanetako lan-arriskuko egoera desberdinak aztertzea, laneko arriskuak prebenitzeko plana eta obrako 
segurtasun-plana interpretatuz. 
EI1.7 Baso-suteak prebenitzeko lanetan sor daitezkeen ingurumen-inpaktu negatiboak identifikatzea, horiek minimizatzeko eta/edo 
zuzentzeko sistemak eta teknikak deskribatuz. 
EI1.8 Baso-suteak prebenitzeko eragiketak antolatzea eta kontrolatzea: 

- Prebentzio-tratamendu motarik egokiena erabakitzea. 
- Lan egiteko teknika eta prozedurarik egokiena hautatzea. 
- Lanak eta zeregin bakoitzera hobekien egokitzen diren langileen banaketa antolatzea. 
- Langileei egin beharreko lanei buruzko aholkularitza ematea. 
- Informazio- eta kudeaketa-dokumentuak (lan- eta produkzio-parteak, egoera-orriak, txostenak) lantzea eta aztertzea. 
- Egindako lanak gainbegiratzea eta beharrezkoa denean irtenbideak proposatzea. 
- Indarrean dagoen legeria betetzen dela eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak betetzen direla gainbegiratzea. 

 
Edukiak 
1.  Baso-suteen prebentzioa antolatzea. 

o Motak. 
o Kausak: naturalak, nahita egindakoak.  
o Baso-espezieen erregarritasuna. 
o Zabaltzea. 
o Suaren portaeran esku hartzen duten faktoreak. 
o Sutearen garrantzi ekologikoa. 
o Lurzoruaren eta espezieen leheneratzea. 
o Arrisku-indizeak. 
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o Prebentzio-neurriak: 
• Garrantzia. 
• Helburuak. 
• Prebentzio-ekipamenduak: Langileen kopurua, ekipamendua. 
• Zaintza. 

2.  Baso-suteak prebenitzeko lanen kontrola. 
o Basogintza-tekniken bidezko prebentzioa.  
o Erregai-murrizketa.  
o Azpiegituren eraikuntza eta mantentze bidezko prebentzioa:  

• Sarbideak: bideak, pistak. 
• Suebakiak. 
• Ur-puntuak. 
• Mantentze-lanak. 
• Ekipamenduak eta erremintak. 

o  Suteen detekzioa. 
• Sintomak. 
• Sistemak eta teknikak. 
• Komunikazioa. 
• Baliabideak: irratia, telefonoa, GPS. 

3.  Sute-prebentzioari buruzko segurtasun- eta osasun-araudia. 
o Ingurumen-inpaktua.  
o Itzaltzeko ekipamenduetarako oinarrizko larrialdi-ekipamenduak. 
o Larrialdi-planak. 
o Lehen laguntzak larrialdi-kasuetan. 
o Baso-suteen prebentziorako araudia. 
o Lan-arriskuen prebentzioa. 

 
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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