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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-ATALA HARLANGAITZ-HORMAK EGITEA 
Berariazkoa 

Kodea  UF0305 
Lanbide-arloa ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Lanbide-eremua Igeltserotza eta akaberak. 
Profesionaltasun-ziurtagiria Igeltserotzako fabrikak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Bistako fabrika-obrak Iraupena 240 

Igeltserotza-lanetarako ekipoak eta baliabideak prestatzeko prozesua 
(zeharkakoa) 40 

Bistako fabrikak egitea 80 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Laneko arriskuen prebentzioa eraikuntzan (zeharkakoa) 

 

50 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0143_2 BISTAKO FABRIKAK ERAIKITZEA gaitasun-ataleko LB3, LB5 eta LB6 lanbide-
burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Harlangaitz-hormak egiteko obra-prozesuak aztertzea, fabrika-motak identifikatuz eta materialak, lan-metodoak eta obra-leku horietako 

arriskuak deskribatuz. 
EI1.1 Harlangaitzezko fabrika motak zerrendatzea, osagarrien eta funtzioen arabera. 
EI1.2 Harlangaitzezko fabrika bat eraikitzeko egin beharreko lanen sekuentzia zehaztea, planoan zehaztutako obra batean. 
EI1.3 Horma jakin baterako osagaiak, heltzeko nahasketak eta kokapen-forma identifikatzea, elkarguneetako lotura eta puntu bereziak 
ere deskribatuz.  
EI1.4 Harlangaitzezko fabrikako obra-leku bateko laneko arriskuak eta prebentzio- eta babes-neurriak identifikatzea. 

 
A2: Harlangaitzezko hormen zuinketa egitea eta elementu osagarriak jartzea, planoan zehaztutako geometriari eta erabakitako perdoi-

marjinei jarraituz. 
EI2.1 Harlangaitzezko fabrika baten zuinketarako behar diren lanabesak eta tresnak hautatzea. 
EI2.2 Fabriken geometriari eta perdoiari buruzko informazioa ateratzea obra-proiektu edo -plan batetik, krokis erraz bat eginez zuinketa-
erreferentziak jasoz eta erreferentzia horiek euskarrira pasatzeko modua deskribatuz. 
EI2.3 Erreferentzien zuinketa egitea euskarri batean, gainazal garbi batean eta trazu egonkorraz, krokisean edo planoan zehaztutako 
geometria eta perdoia errespetatuz.  
EI2.4 Mirak kokatzeko puntuak dagokien lekuan jartzea (izkinetan, elkarguneetan eta aurrez zehaztutako urruntasun maximoa betetzen 
duten tarteetan).  
EI2.5 Mirak jartzea baldintza hauek betez: galgatzea, egonkortasuna, aldeen lerrokatzea eta kareleko eta leihoburuko mailak markatzea. 
 

A3: Bistako harrizko fabrikak eraikitzea, aurrez zehaztutako zuinketa eta segurtasun- eta kalitate-kondizioak errespetatuz. 
EI3.1 Harlangaitz-horma arrunt, ilaratu eta harlanduxko-fabriken gauzatze-, kalitate- eta segurtasun-kondizioak deskribatzea.  
EI3.2 Harlangaitzak prestatzea harri landugabea oinarri hartuta, zehaztutako harlangaitz-horma motaren ezaugarrietara egokituz eta 
izkinetarako eta baoen janbetarako gordez harlangaitz handienak. 
EI3.3 Bistako fabrika-elementuak eraikitzea, tamaina eta lodiera jakin batekoak, zehaztatutako kondizioak eta perdoiak betez 
harlangaitz-motari, lautasunari eta galgatzeari dagokienean. 
EI3.4 Elementuak elkartzea, agindu bezala uztartuz.  
EI3.5 Karga-habeak jartzea, aurrefabrikatuak edo pieza bakarrez eginak, eta markoak hartzea fabriketan, ezarritako baldintzak 
errespetatuz. 
EI3.6 Behar bezala garbitzea egindako paramentuak, lehorrean igurtziz eta mortero-arrastoak kenduz. 
EI3.7 Plano orokor batean definitutako bao berezi bat lortzeko egin beharreko lanak sekuentziatzea eta behar bezala egitea, prozesuko 
fase bakoitza identifikatuz eta egoki eginez: piezakatze-krokis bat egitea, zuinketa, piezak prestatzea, egitura osagarria egitea eta 
muntatzea, eraikitzea, gogortzearen jarraipena egitea, egitura osagarria kentzea eta garbitzea. 
EI3.8 Plano orokor batean definitutako erremate berezi bat lortzeko egin beharreko lanak sekuentziatzea eta behar bezala egitea, 
prozesuko fase bakoitza identifikatuz eta egoki eginez: piezakatze-krokis bat egitea, zuinketa, piezak prestatzea, eraikitzea eta 
garbitzea. 
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Edukiak 
1.  Harlangaitz-hormetan erabilitako materialak 

o Harri solteak, ripioak. 
o Harlangaitzak eta harlanduxkoak. 
o Pieza bakarreko leihoburuak, janbak eta karelak. 

 
2.  Lan-metodoa harlangaitz-hormetan 

o Planoak interpretatzea eta krokis errazak egitea. 
o Agindu-orriak eta arauak, nahitaez bete beharrekoak zein aukerakoak, interpretatzea. Zuinketak oinplanoan eta altxaeran. 
o Fabriken eta obrako beste elementu batzuen zerrendak. 
o Elementu osagarriak: markoak, karga-habeak, txantiloiak, zinbriak, montioak eta sopandak. 
o Hezetasunaren aurkako babesak: hesiak abiaguneetan eta azaleko akaberetan.  
o Patologia: Efloreszentziak. Ezkatak. Izotzarekiko sentikortasuna. Iragazkortasuna. Hezetasunagatiko hedapena. 
o Harlangaitz-fabrikak egiteko prozesuak eta kondizioak: 

• Hornidura. 
• Prestaketa. 
• Zuinketak oinplanoan eta altxaeran. 
• Jartzea. 
• Junturak betetzea. 
• Pareta-hortzak. 
• Euriaren, izotzaren eta beroaren aurkako babesa. 
• Garbitasuna.  

o Harlangaitz-hormen kalitate-prozesuak eta -kondizioak: 
• Zuinketa. Lotura. 
• Lautasuna. 
• Bertikaltasuna. 
• Berdintzea. 
• Dilatazio-junturak. 
• Elkarguneen pareta-hortzak. 
• Garbiketa eta itxura. 

 
3.  Harlangaitz-fabrikak egitea. 

o Material hauen bistako fabrikak eraikitzea: 
• Harlangaitz-horma arrunta. 
• Harlangaitz-horma ilaratua. 
• Ilara irregularreko harlangaitz-horma. 
• Harlanduxko-horma 

o Markoak, aurre-markoak eta karga-habeak hartzea. 
o Ateburu dobeladunak, erlaitzak, inpostak, gailurrak, leiho-ertzak eta beste erremate eta moldura berezi batzuk eraikitzea 

 
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: Igeltserotzako fabrikak              
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