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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA BASO-BIDEAK IREKITZEA ETA MANTENTZEA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0507 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Basoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Basotzeak eta basoko tratamenduak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Basoberritzea eta sistema hidrologikoa eta basoa zuzentzea. Iraupena 120 

Eragiketak basoberritzeetan 50 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Sistema hidrologikoa eta baso zuzentzeko lanak 

Iraupena 
40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC1121_2 BASOBERRITZEKO ETA SISTEMA HIDROLOGIKOA ETA BASOA ZUZENTZEKO 
ERAGIKETAK EGITEA gaitasun-ataleko LB3 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Baso-bideak irekitzeko eta mantentzeko faseak azaltzea eta horiek gauzatzeko lanak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak 
betez. 

EI1.1 Baso-bideak eraikitzeko faseak azaltzea. 
EI1.2 Mantentze-lanetan erabilitako eragiketak eta teknikak deskribatzea. 
EI1.3 Eraikuntzan eta mantentzean egin beharreko lanen sekuentzia zehaztea. 
EI1.4 Eragiketa desberdinetan erabilitako makinak eta ekipamenduak deskribatzea. 
EI1.5 Baso-bideen eraikuntza- eta mantentze-obretan sortzen diren lan-arriskuko egoera ohikoenak identifikatzea eta horiek nola 
saihestuko diren azaltzea. 
EI1.6 Eraikuntza- eta/edo mantentze-lanak ekonomikoki balioesteko kalkuluak egitea.  
EI1.7 Baso-bide baten eraikuntza- eta/edo mantentze-lanak egitea: 

- Lur-erauzketak egitea eta lubetak eraikitzea, bakarrik edo talde baten barruan, erreminta, makina, lanabes, material, 
ekipamendu eta baliabide egokiekin. 

- Baso-bideak berdintzea eta trinkotzea, bakarrik edo talde baten barruan, erreminta, makina, lanabes, material, ekipamendu 
eta baliabide egokiekin. 

- Baso-bideak finkatzea, bakarrik edo talde baten barruan, erreminta, makina, lanabes, material, ekipamendu eta baliabide 
egokiekin. 

- Arekak eta ur-pasabideak eraikitzea eta mantentzea, bakarrik edo talde baten barruan, erreminta, makina, lanabes, material, 
ekipamendu eta baliabide egokiekin. 

- Aurreko lanak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko neurri egokiak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 
beharreko araudia betez. 

 
Edukiak 
1. Baso-bideak eraikitzeko eta mantentzeko proiektuen interpretazioa. 

o Baso-bideen eraikuntza eta mantentzeari aplikatzekoa zaion legeria.  
o Baso-bideen proiektuak: 

• Ezaugarriak.  
• Zati nagusiak.  
• Planoak interpretatzea. 

o Bide-motak. 
o Osatzen dituzten zatiak.  
o Eraikuntza-metodoak: 

• Desugertzea. 
• Lur-mugimendua. 
• Berdintzea. 
• Trinkotzea. 
• Finkatzea.  

2. Baso-bideen mantentzea eta eraikuntza. 
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o Bide-zoru degradatuak mantentzea. 
o Honako hauek mantentzea eta eraikitzea:  

• Arekak. 
• Hustubideak 
• Zeharkako drainatzeak. 
• Errodadura-geruza. 

o Baso-bideak eraiki eta mantentzeko lan desberdinetarako erabiltzen diren makinak, lanabesak eta ekipamenduak. 
o Ingurumen-araudia.  
o Ingurumen-inpaktua eta kalte ekologikoak baso-bideak eraiki eta zaintzeko lanetan. 
o Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. 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: Basotzeak eta basoko tratamenduak              
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