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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA TAILER BATEKO OINARRIZKO KONPONKETAK, IKUSKAPENA 

ETA ANTOLAMENDUA Espezifikoa 
Kodea  UF0391 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Nekazaritza-ustiategiko makina, ekipamendu eta instalazioen 

kudeaketa 
Iraupena 180 

Nekazaritza-instalazioak, -makinak eta -ekipamenduak 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 LB3, LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin, nekazaritza-ustiategiko makina, ekipamendu 
eta instalazioei dagokienez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Nekazaritza-tailer batean nekazaritza-ustiategi bateko makina eta instalazioen oinarrizko mantentze-lanetako eta konponketako premiak 

betetzeko dauden baldintzak identifikatzea, eta kasu praktiko batean, tailer bat antolatzea. 
EI1.1 Tailer bateko hornidurarako eta antolamendurako beharrezko dokumentazio teknikoa zerrendatzea eta aztertzea. 
EI1.2 Nekazaritza-ustiategiaren eta -makinen mantentze- eta konponketa-lanak egiteko tailer batean behar diren ekipamendu, 
erreminta, inplementu, ordezko pieza eta materialak deskribatzea. 
EI1.3 Ekipamenduen, ordezko piezen eta materialen kokapen egokirako toki eta guneak adieraztea, egin beharreko lanetan denborak 
eta baliabideak optimizatzeko. 
EI1.4 Tailerrean sortutako hondakinen kudeaketa egokian jarraitu beharreko prozedurak seinalatzea, betiere indarreko ingurumen-
araudia eta laneko arriskuak prebenitzeko araudia betez. 
EI1.5 Tailerreko makinak, tresneria, ordezko piezak eta hainbat material erosteko aukera balioestea eta kudeatzea mantentze-lanen eta 
konponketen premien arabera, betiere irizpide ekonomikoei eta kalitate-irizpideei jarraikiz. 
EI1.6 Tailerrean laneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzeko lan-baldintzak eta langileak babesteko baldintzak deskribatzea. 
EI1.7 Behar bezala zehaztutako nekazaritza-ustiategi bateko makinen parke baten konponketarako eta mantentze-lanetarako tailer 
baten kasu praktiko batean: 

- Tailerraren guneak, ekipamenduen eta erreminten kokapena, mantentze- edota konponketa-lan eraginkor eta seguruetarako 
behar diren ordezko piezak eta materialak banatzea. 

- Ordezko piezak, inplementuak eta materialak hornitzeko kantitateak eta uneak kalkulatzea, ezarritako plangintzaren arabera. 
- Ordezko piezen eta bestelako materialen erosketa kudeatzea. 

 
A2: Nekazaritza-makina, -ekipamendu eta -instalazioen prestaketa-, mantentze-, konponketa- eta doikuntza-eragiketak zerrendatzea, eta 

kasu praktiko batean, horien kontrola gauzatzea. 
EI2.1 Dokumentazio teknikoa eta bestelako informazio-iturri erabilgarriak ordenatzea, eguneratzea eta aztertzea, gerta litezkeen 
matxuren edo akatsen irismena zehazteko. 
EI2.2 Nekazaritza-ekipamenduetan maiztasun handienez gertatzen diren matxura-motak identifikatzea, tailer espezializatua behar 
dutenak eta ustiategian bertan konpon daitezkeenak bereizita. 
EI2.3 Prestaketa-, mantentze-, konponketa- eta doikuntza-lanak egiteko prozedurak, metodoak eta gutxi gorabeherako denborak 
deskribatzea. 
EI2.4 Nekazaritza-makina, -ekipamendu eta -instalazioen prestaketa-, konponketa- eta doikuntza-eragiketetan laneko arriskuak 
prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak deskribatzea. 
EI2.5 Nekazaritza-ustiategi bateko instalazio eta ekipamendu mekanikoen behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Makinei dagokienez, matxurak ez ezik, tailer espezializatuetan egin beharreko konponketak, doikuntzak eta mantentze-lanak 
ere identifikatzea, ustiategian oinarrizko eragiketekin egin daitezkeenetatik bereizita. 

- Konpontzeko aginduak, lan-parteak, diagnosi-taulak eta lana behar bezala antolatzeko behar den dokumentazio teknikoa 
diseinatzea. 

- Prestaketa-, mantentze-, konponketa- eta doikuntza-eragiketak antolatzea, eskuragarri dauden baliabide teknikoen eta giza 
baliabideen arabera. 
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- Prestaketa-, konponketa- eta doikuntza-eragiketak denbora eta modu egokian eta baliabide egokiekin eta eragiketa- eta tailer-
eskuliburuetan ezarritako programa beteta egiten direla egiaztatzea. 

- Behar diren egiaztapenak egitea bukatutako lan-eragiketetan. 
- Euskarri informatikoak erabiliz, azterketetan lortutako informazioa erregistratzea, tratatzeko eta balioesteko. 
- Ustiategian egindako prestaketa-, mantentze-, konponketa- eta doikuntza-lanen kostuak kalkulatzea. 
- Eragiketa guztiak laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta hondakinak kudeatzeri buruzko ingurumen-araudia betez egiten 

direla egiaztatzea; ez-betetzeen kasuan, egoera zuzentzeko beharrezko argibideak ematen dira. 
 

A3: Nekazaritza-makinak, -ekipamenduak eta -lanabesak erosteko edota ordezkatzeko premiak adieraztea, produkzio- eta 
errentagarritasun-planari jarraikiz, eta horretaz gain, dagokion txosten teknikoa egitea. 
EI3.1 Nekazaritza-ustiategi batean behar diren ekipamenduak eta makinak identifikatzea, produkzio-planaren arabera. 
EI3.2 Makina, ekipamendu eta lanabesen prestazioak eta ezaugarri teknikoak aztertzea, honako hauek kontuan hartuta: 

- Produkzio-planean aurreikusitako eragiketak gauzatzeko behar diren lan-gaitasunak. 
- Gunearen ezaugarriak, mekanizazio-aukeretan eragiten dutenak. 
- Ordu-kostuak eta errendimenduak, erosteko, alokatzeko edo jabetza partekatuko alternatibetarako. 

EI3.3 Erosi beharreko ekipamenduei eta makinei buruzko dokumentazio teknikoa eta komertziala aztertzea. 
EI3.4 Makinak eta ekipamenduak une egokian erosteko, berritzeko edo baztertzeko irizpide tekniko/ekonomikoak deskribatzea. 
EI3.5 Behar bezala zehaztutako produkzio-plan bat duen nekazaritza-ustiategi baten kasu praktikoan: 

- Beharrezko traktoreak eta trakzio-elementuak, ekipamenduak, nekazaritzako tresnak, makinak eta instalazioak hautatzea. 
- Alokatzea, partekatzea edo esklusiban edukitzea komeni diren ekipamenduak ezartzea. 
- Produkzio-planaren arabera, erosteko unerik egokiena programatzea. 
- Ekipamenduak erosteko merkataritza-eskaintzak balioestea. 
- Makinen parkea erabiltzeko, berritzeko edo erosteko hobekuntzak proposatzea. 
- Nekazaritza-ustiategi bateko makina, ekipamendu eta instalazioak erosteko, berritzeko edo botatzeko txosten teknikoak 

aurkeztea. 
 
A4: Nekazaritza-instalazio, -makina eta -ekipamenduak prestatzeko, mantentzeko, konpontzeko eta doitzeko beharrezkoak diren giza 

baliabideak zehaztea, errendimendu egokiak bermatzeko, eta giza baliabide horiek ezarritako helburuen eta jardueren arabera 
koordinatzea. 
EI4.1 Lanean sor daitezkeen arazo edo gatazkak identifikatzea eta balizko konponbideak zehaztea. 
EI4.2 Gauzatutako jardueren errendimenduak eta kostuak kontrolatzeko prozedura desberdinak deskribatzea. 
EI4.3 Giza baliabideak antolatzeko kasu praktikoetan: 

- Larrialdietarako erantzuna koordinatzea, larritasuna balioetsiz, lanak geldituz (hala badagokio), gertakizunaren berri emanez, 
eta dagokion plana aplikatuz. 

- Egin beharreko lanen banaketa ezarritako helburuak eta funtzionamendu-jarraibideak betetzeko moduan ezartzea. 
- Langile bakoitzarentzako 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.  Nekazaritza-makinen kudeaketa 

- Mekanizazio-premiak. Ekipamenduen beharrezko lan-gaitasunak. Beharrezko ekipamenduen neurriak eta kopurua. Ezaugarri 
teknikoak. Merkataritza-eskaintzen balioespena. 

- Makinen parkea nekazaritza-ustiategira egokitzea. 
- Nekazaritza-ustiategi baterako makinen parkea. Ekipamenduak ordezteko, baztertzeko edo berriak sartzeko irizpideak. 

Gorabeherak makinen parkearen gainerako zatian. 
- Produkzio-unitate bakoitzeko kostuan izandako eragina. 

 
2.  Nekazaritza-tailerra eta matxuren konponketa errazak 

- Tailer bat dimentsionatzea. Tailerrerako ekipamenduak. Deskribapena, funtzionamendua, zainketak eta prestaketa. 
- Konpontzeko eta mantentze-lanak egiteko materialak. 
- Tailer-eragiketen programazioa eta berrikuspena. 

• Matxura-diagnostikoak. 
• Konponketa-prozedurak. 
• Konponketak egiaztatzea. 

- Konponketen balioespena eta aurrekontuak. 
- Segurtasuna eta higienea konponketa-tailerretan eta mantentze-eragiketetan. 
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- Tailerreko hondakinak biltegiratzeko eta desagerrarazteko sistemak, ingurumena errespetatzen dutenak. 
 
3.  Laneko arriskuen prebentzioa nekazaritza-instalazio eta -makinetan. 

- Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 
- Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko oinarrizko arau-esparrua. 

• Laneko arriskuak prebenitzeko araudi espezifikoak nekazaritza-instalazioen eta -makinen funtzionamendurako. 
• Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 
• Nekazaritza-sektoreko arrisku espezifikoak eta horien prebentzioa. 

- Norbera babesteko neurriak. 
- Prozedura seguru eta garbiak honako hauetan: 

• Makina eta instalazioen erabilera. 
• Produktu toxiko eta arriskutsuen manipulazioa eta biltegiratzea. 

- Ingurumen-zaintza. 
- Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak. 
- Laneko segurtasun eta osasunarekin lotutako erakunde publikoak. 
- Prebentzio-lanaren oinarrizko antolamendua. 
- Dokumentazioa biltzea, sortzea eta artxibatzea. 

 
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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