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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 

PRESTAKUNTZA-ATALA LABOREEN EZARPENA EZARTZEKO AZPIEGITURAK Espezifikoa 
Kodea  UF0383 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Lursaila prestatzeko eta laboreak ezartzeko lanak kudeatzea. Iraupena 210 

Nekazaritza-laboreen ezarpeneko faktoreak. 70 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Laboreen ezarpena. 

Iraupena 
70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1129_3 LURSAILA PRESTATZEKO ETA LABOREAK EZARTZEKO LANAK KUDEATZEA 
gaitasun-ataleko LB2 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Laboreak ezartzeko, derrigortzeko eta babesteko azpiegitura txikiak identifikatzea eta horiek egiteko eragiketak antolatzea. 

EI1.1 Lursailaren ezaugarri orografikoei dagokienez, laboreen maneiu, produktibitate eta errentagarritasunean eragina dutenak 
identifikatzea. 
EI1.2 Garbitzeko, berdintzeko, zapaldak egiteko, drainatzeko eta lur-mugimendu txikiak eragiteko eragiketak -laboreetan muga 
orografikoak desagerrarazteko beharrezkoak direnak- deskribatzea, horrelako lanak egiteko ezinbestekoak diren material eta makinak 
adierazita. 
EI1.3 Ura hartzeko, biltegiratzeko eta banatzeko sistemak azaltzea, horrelako lanak egiteko ezinbestekoak diren eragiketa, material eta 
makinak adierazita. 
EI1.4 Ustiategiaren emaitzak optimizatzeko beharrezkoak diren itxiturak, haize-babesak, bideak eta beharrezkoak diren beste 
azpiegitura batzuk deskribatzea, horrelakoak egiteko edota instalatzeko erabiltzen diren material eta erremintak adierazita. 
EI1.5 Onibar batean azpiegitura txikiak ezartzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, honako lan hauek egin behar dira: 

- Garbitzeko, berdintzeko, zapaldak egiteko, drainatzeko, ura hartzeko, biltegiratzeko eta banatzeko eta lur-mugimendu txikiak 
eragiteko beharrezko eragiketak antolatzea, aurreko eragiketak egin beharreko denbora-sekuentzia ezarrita. 

- Itxiturak eta haize-babesak instalatzeko eta bideak eta beharrezkoak diren beste azpiegitura batzuk eraikitzeko behar diren 
eragiketak programatzea. 

- Ezarritako eragiketak egiteko beharrezkoak diren makinak, ekipamenduak eta nekazaritzako tresnak hautatzea, betiere 
espezifikazio teknikoak eta irizpide ekonomikoak kontuan hartuz. 

- Ezarritako eragiketak egiteko lanak antolatzea eta egiten direnak ikuskatzea, betiere ingurumena babesteko eta laneko 
arriskuak prebenitzeko enpresak ezarritako neurriak kontuan hartuta. 

 
Edukiak 
1.  Oinarrizko azpiegiturak eta eraikuntzak 

- Nozio topografikoak. Neurri-unitateak. Angeluak. Eskalak. Azaleren kalkulua. Distantzia naturala. Distantzia murriztua.  Aldeak. 
Sestra-kurbak. Profilak. Planak irakurtzea eta egitea. Triangelatzea. Altuerak eta kotak. Ingurune naturaleko orientazioa. 
Koordenatuak. Zuinketak. Neurtzeko gailuak. Maneiua. 

- Finkaren itxiturak. 
- Zerbitzu-bideak. 
- Lursailaren garbiketa eta berdinketa. Lur-mugimenduak. 
- Haizearen aurkako defentsa. Naturalak. Artifizialak. 
- Putzuz betetzearen aurkako defentsa. 

• Ildo-bizkarren laborantza. 
• Lurzoruen drainatze- eta hustuketa-sistemak. 

- Drainatze-sareen motak: Trazadurak. Hodiak. Lurraren sestra-kurbekiko egokigarritasuna. 
- Drainatzeko materialak. 
- Instalazio elektrikoak. 

• Behe-tentsioko lineak. 
• Argiteria-lineak eta linea trifasikoak. 
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• Babes- eta neurketa-elementuak. 
- Ureztatzeko instalazioak. Hodiak eta bestelako osagaiak. 
- Elektrizitatearen eta energiaren sorkuntza autonomoa: 

• Ekipo elektrogenoak. 
• Eguzki-energia eta energia eolikoa. 
• Biogasa. 

- Oinarrizko azpiegiturak eta eraikuntzak ezartzeko makina, ekipamendu eta nekazaritza-tresnak. 
 

2.  Laboreak babesteko eta derrigortzeko sistemak. 
- Materialak. Instalazioa eta mantentze-lanak Lur-estalkiak. Itzaltegiak. Tiraderak. Tunelak. Berotegiak. 
- Ingurumena neurtzeko eta kontrolatzeko aparatuak. 
 

3.  Beste laborantza-sistema batzuk. 
- Sestra-kurbak. 
- Terrazak. 
- Baratze-mailak. 
 

4.  Honako hauen balioespen ekonomikoa eta bideragarritasuna: 
- Azpiegiturak 
- Hobekuntzak 
 

5.  Azpiegiturak eta hobekuntzak ezartzeko oinarrizko araudia. 
- Ingurumena babesteko arauak. 

• Ingurune naturala babesteko neurriak. 
• Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa. 

- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
• Instalazioen eta ekipamenduen higiene-baldintzak. 
• Azpiegiturak ezartzeko lanetako arriskuak eta ezbehar-tasa. 
• Norbera babesteko neurriak, instalazio eta makinetan. 

 
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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa. 
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