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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA INSTALAZIOEN OINARRIZKO MANTENTZE-LANAK 
Espezifikoa 

Kodea  UF0163 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Nekazaritzako jarduera osagarriak Maila 1 
Prestakuntza-modulua  Laboreetako eta instalazioen mantentze-lanetako eragiketa 

osagarriak nekazaritza-ustiategietan. 
Iraupena 120 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Produktuen laborantza-eragiketak, bilketa, biltegiratzea eta 
ontziratzea. Iraupena 70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0519_1 NEKAZARITZA-USTIATEGIETAN LABORANTZA-ZAINTZAKO, LABORE-
BILKETAKO ETA INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANETAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA gaitasun-ataleko LB3 
lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Instalazioen oinarrizko mantentzerako beharrezkoak diren lanak zehaztea eta kasu praktiko batean eskatzen diren eragiketak egitea, 
betiere, baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI1.1 Instalazio baten mantentze-lanak deskribatzea. 
EI1.2 Garbiketa- eta higienizazio-produktuen ezaugarri orokorrak identifikatzea ontzian jasotako informazioari jarraikiz. 
EI1.3 Instalazioak garbitzeko, desinfektatzeko, intsektu-garbiketa egiteko, arratoi-garbiketa egiteko, ordenatzeko eta oinarrizko 
mantentzea egiteko eragiketak deskribatzea. 
EI1.4 Instalazioen, ekipamenduen eta erreminten garbiketa-lanak eta oinarrizko mantentze-lanak deskribatzea. 
EI1.5 Instalazioen mantentze-lan osagarriekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak definitzea. 
EI1.6 Instalazio baten oinarrizko mantentze-lanetako behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

• Produktu, ekipamendu eta erreminta egokiekin garbitzea. 
• Produktu, ekipamendu eta erreminta egokiekin desinfektatzea eta intsektu- eta arratoi-hilketa egitea. 
• Erabilitako instalazioak, ekipamenduak eta erremintak garbitzea, desinfektatzea, ordenatzea eta haien oinarrizko mantentze-

lanak egitea. 
• Aurreko eragiketetan norbera babesteko eta babes orokorreko ekipamenduak ondo erabiliz ingurumen-neurriak eta laneko 

arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea. 
 
Edukiak 
1.  Instalazioen oinarrizko mantentze-lanak: 

- Instalazioak eta norbera babesteko elementuak. 
- Garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamendua eta materiala: osagaiak, erregulazioa eta mantentze-lanak. 
- Instalazioen oinarrizko mantentze-lanetarako ekipamenduak eta materiala. 
- Desinfektatzea eta intsektu- eta arratoi-hilketa egitea: sailkapena. 
- Horien aurkako borroka-metodoak. Produktuak. 
- Instalazioak erabiltzean ingurumena zaintzea. 
- Instalazioen mantentze-lanetan erabilitako makina txikien eta ekipamenduen motak, osagaiak eta erabilera. 
 

2.  Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko oinarrizko neurriak nekazaritza-jardueretan: 
- Nekazaritzako instalazioak erabiltzean istripuak eta kalteak izateko arriskuak eta horien prebentzioa. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

 
Ez dago sartzeko eskakizunik 
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Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Nekazaritzako jarduera osagarriak  
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