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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA NEKAZARITZA-INSTALAZIOAK, -MAKINAK ETA -EKIPAMENDUAK 
Espezifikoa 

Kodea  UF0390 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Nekazaritza-ustiategiko makina, ekipamendu eta instalazioen 

kudeaketa 
Iraupena 180 

Tailer bateko oinarrizko konponketak, ikuskapena eta antolamendua. 50 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Nekazaritza-enpresaren antolamendua eta kudeaketa 

Iraupena 
80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1132_3 NEKAZARITZA-USTIATEGIKO MAKINA, EKIPAMENDU ETA INSTALAZIOAK 
KUDEATZEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
 
A1: Nekazaritza-ustiategiko makina, ekipamendu eta instalazioen egoera eta funtzionamendua aztertzea eta horien erabilera kasu praktiko 

batean kontrolatzea. 
EI1.1 Nekazaritza-instalazio, -ekipamendu eta -makinen funtzionamendua deskribatzea, eman behar dituzten prestazioak zehaztuz, 
betiere lan-planaren arabera. 
EI1.2 Makinak eta ekipamenduak erregulatzeko eta kontrolatzeko gailuak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI1.3 Makina, ekipamendu eta instalazioen funtzionamendu egokia balioesteko erabiltzen diren irizpide teknikoak zehaztea, betiere egin 
beharreko lanaren eta ekipamenduaren ezaugarrien arabera. 
EI1.4 Erabilera-eskuliburu eta -planei jarraikiz makina, ekipamendu eta instalazioak erabiltzeko modu egokia azaltzea. 
EI1.5 Ekipamenduen funtzionamenduan anomaliak eragiten dituzten kausak (oker erabili direlako, erregulazio arduragabea, mantentze-
lan desegokia egin delako, higatu delako, zaharkitzeagatik edo bestelako kausak) aztertzea, egon daitezkeen konponbideak adieraziz. 
EI1.6 Nekazaritza-makina, -ekipamendu eta -instalazioak maneiatzeko lanetan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko 
arauak deskribatzea. 
EI1.7 Osasun-laguntzako oinarrizko teknikak eta lehen laguntzako teknikak deskribatzea. 
EI1.8 Behar bezala zehaztutako nekazaritza-makina, -ekipamendu edo -instalazioen kasu praktiko batean: 

- Makina, instalazio edo ekipamendua ikuskatzea, horiek erabiltzeko espezifikazio teknikoak eta indarreko araudia betetzen 
dituela egiaztatuz eta laneko funtzionamendu- eta emaitza-maila balioetsiz. 

- Ekipamenduaren osagaien egoeran eta funtzionamenduan dauden anomaliak identifikatzea. 
- Lanaren garapen egokirako egin daitezkeen konponketak eta hobekuntzak zehaztea. 
- Fitxetako datuak eta eguneroko lan-parteak erregistratzea, funtzionamendu-denborak, kontsumoak eta izandako geldialdiak 

eta horien arrazoiak adieraziz. 
EI1.9 Makinen, instalazioaren edo ekipamenduaren erabilera ona kontrolatzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Ekipamenduen funtzioen eragintza-prozesuan fabrikatzailearen argibideei jarraitzen zaiela kontrolatzea. 
- Erabilera makinen, instalazioaren edo ekipamenduaren ezaugarrietarako eta egiten den lanerako egokia dela kontrolatzea. 
- Istripuen kasuan, berehala aplikatzen dira osasun-laguntzako oinarrizko teknikak eta lehen laguntzako teknikak. 
- Eguneroko lan-parteen erregistroak kontrolatzea, funtzionamendu-denborak, kontsumoak eta izandako geldialdiak eta horien 

arrazoiak adieraziz. 
- Eragiketa kontrolatuetan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak betetzen direla ikuskatzea, eta ez-

betetzerik detektatuz gero, egoera zuzentzeko argibideak ematen dira. 
 
A2: Nekazaritza-makinen, -ekipamenduen eta -instalazioen mantentze-lanak identifikatzea, horien funtzionamendu ezin hobea lortzeko, eta 

horretaz gain, produkzio-planaren arabera horiek programatzea. 
EI2.1 Makina, ekipamendu eta instalazio nagusiak eta horien ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.2 Nekazaritza-makinen, -ekipamenduen eta -instalazioen mantentze-lanak sekuentzialki deskribatzea. 
EI2.3 Mantentze-lan guztiak zerrendatzea, eragiketa horiek egiteko behar diren ekipamenduak adieraziz. 
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EI2.4 Nekazaritza-makina, -ekipamendu eta instalazioen mantentze-lanetan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko 
arauak deskribatzea. 
EI2.5 Mantentze-lanetan gertatutako gorabeherak kontrolatzeko behar diren egunkariak eta lan-parteak zerrendatzea. 
EI2.6 Nekazaritza-ustiategi bateko makina, instalazio eta ekipamendu mekanikoen behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Nekazaritza-makina, -instalazio eta -ekipamenduen dokumentazio teknikoa -horien ezaugarriei eta mantentze-lanei buruzkoa- 
eguneratzea eta ordenatzea. 

- Instalazioen, makinen, ekipamenduen, lanabesen eta eremuen garbiketa, desinfekzioa, intsektu-kentzea eta arratoi-garbiketa 
programatzea eta funtzionatzeko prest daudela egiaztatzea. 

- Makina, instalazio edo ekipamenduaren egoera egiaztatzeko (erabili baino lehen) eragiketen programa oso bat egitea, 
mantentze-lan bakoitzaren aldizkakotasuna adieraziz; programa horretan gauzatze-egutegi bat jasoko litzateke, eragiketak 
unerik egokienean egin behar direla zehazteaz gain. 

- Prestaketa-eragiketak eta doikuntzak eta horien aldizkakotasuna zehaztea, eragiketa horiek egiteko ekipamendu egokiak 
adierazita. 

- Grafikoki egituratzea mantentze-lanei buruzko programa berehala interpretatzeko. 
- Makinen, instalazioen eta ekipamenduen lana erregistratzeko dokumentazioa sortzea, horiek behar bezala kontrolatzeko. 

 
Edukiak 
1.  Nekazaritza-instalazioak 

- Nekazaritza-instalazio motak. 
- Nekazaritza-instalazioen osagaiak. 
- Tenperatura, hezetasuna, argia eta abar erregulatzeko sistemak. 
- Ingurumen-arloko aireztapen, klimatizazio eta egokitzerako instalazioak: 

• Berogailuak eta gas-instalazioak. 
• Hezegailuak eta haizagailuak. 
• Egokitze artifiziala. 

- Uztak, fruituak, barazkiak eta bestelako produktuak biltegiratzeko eta kontserbatzeko instalazioak: 
• Aletegiak, siloak eta balio anitzeko biltegiak. 
• Hotz-ganberak eta aurrez hozteko ganberak. 

- Ur- eta elektrizitate-instalazioen osagaiak, mantentze-lanak eta funtzionamendua: Ur-instalazioak. Ureztatzeko instalazioak. 
Instalazio elektrikoak.  

- Honako hauen osagaiak, mantentze-lanak eta funtzionamendua: Berotegiak. Aletegiak.  Siloak. Saralegiak. 
 
2.  Nekazaritza-instalazioen berrikuspena, garbiketa eta desinfekzioa 

- Instalazioen berrikuspena eta diagnosia. 
• Dokumentazio teknikoa: ezaugarriak eta mantentze-lanak. 
• Instalazioak neurtzeko eta berrikusteko taulak eta ekipamenduak. 
• Mantentze-lanen egutegia. Grafikoak. 

- Prozedura seguru eta garbiak instalazioen erabilerari dagokionez. 
• Instalazioetako mekanismo arriskutsuak. 
• Arretaguneak. 
• Arriskuen seinaleztapena. 
• Prozedura seguruak nekazaritza-instalazioen erabilerari dagokionez. 

- Instalazioak eta norbera babesteko elementuak: 
• Arriskuak saihesteko instalazioen diseinua. 
• Mekanismo arriskutsuen babesgarriak. 
• Instalazioei dagokienez, osagaien eta hausturak, matxurak eta istripuak prebenitzeko baliabideen ezaugarri teknikoak. 
• Babes-arropa. Babes bereziak. 

- Nekazaritza-instalazioetako garbiketa-, desinfekzio- eta egokitzapen-ekipamendu eta -produktu ohikoenak. 
• Osagaiak, erregulazioa eta mantentze-lanak. 
• Kale-garbigailuak. 
• Garbiketa-ekipamendu automatikoak eta eskuzkoak. 
• Presioko garbiketa-ekipamenduak. 
• Ihinztagailuak. 
• Produktu garbigarriak. 

- Hondakinak aprobetxatzeko eta desagerrarazteko instalazioak. 
 
3.  Nekazaritza-makinak. Osagaiak eta funtzionamendua 

- Nekazaritza-makinak: motak, osagaiak, erregulazioa eta egokitzapenak. 
- Nekazaritza-makinen funtzionamendu-azterketa eta -diagnosia. 
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• Mantentze-lanen sekuentzia. 
• Mantentze-lanen egutegia. Grafikoak. 

- Nekazaritza-makinak erregulatzeko eta kontrolatzeko gailuen funtzionamendua eta aplikazioak. 
• Nekazaritza-makinen segurtasun-gailuak. 
• Makinak neurtzeko eta berrikusteko taulak eta ekipamenduak. 
• Eragiketa mekanizatuen erabilera eta kontrola. 

- Eragiketen programazioa eta lan mekanizatuaren emaitzak kontrolatzea. 
- Makinak landan erabiltzeko aldagaiak. 
- Garraio-eragiketak. Bide publikoetan zirkulatzeko araudia eta baldintzak. 
- Nekazaritza-makina eta -ekipamenduen mantentze-lanetan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak. 
- Nekazaritza-makina eta -ekipamenduak maneiatzeko lanetan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak. 

 
4.  Nekazaritza-instalazioen mantentze-lanekin eta funtzionamenduarekin lotutako oinarrizko araudia 

- Lehen laguntzak eta larrialdiak. 
- Nekazaritza-instalazioen mantentze-lanetan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak. 
- Nekazaritza-instalazioak maneiatzeko lanetan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak. 

 
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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