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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA ESTALTZEKO FABRIKAK EGITEA (zeharkakoa) 
Baldintzatua 

Kodea  UF0303 
Lanbide-arloa ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Lanbide-eremua Igeltserotza eta akaberak. 
Profesionaltasun-ziurtagiria Fabriketako eta estalkietako igeltsero-eragiketa osagarriak Maila 1 
Prestakuntza-modulua  Estaltzeko fabrika-obrak (zeharkakoa) Iraupena 120 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

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

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0142_1 ESTALTZEKO FABRIKAK ERAIKITZEA gaitasun-ataleko LB2 eta LB3 
lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Adreiluzko edo blokezko fabrikak deskribatzea edo zementu-morteroz egitea, zuinketa errespetatuz eta zehaztutako segurtasun- eta 
kalitate-kondizioak betez. 

EI1.1 Obra-leku baten gauzatze-, kalitate- eta segurtasun-kondizioak definitzea. 
EI1.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Piezak banatzea, lehorrean, zuinketa-erreferentzien gainean, zehaztutako kokapen-forma errespetatuz eta ahalik eta pieza 
gutxien ebakiz. 

- Piezak bustitzea eta obra-lekuan jartzea, jasotako argibideei jarraituz. 
- Estaltzeko adreiluzko fabrika-elementu bat eraikitzea, tamaina eta lodiera jakin batekoa, zehaztatutako kondizioak eta perdoiak 

betez kokapen-formari, ilaren horizontaltasunari, lautasunari eta galgatzeari dagokienean. 
- Estaltzeko blokezko fabrika-elementu bat eraikitzea, tamaina eta lodiera jakin batekoa, zehaztatutako kondizioak eta perdoiak 

betez kokapen-formari, ilaren horizontaltasunari, lautasunari eta galgatzeari dagokienean. 
- Adreiluzko fabrika-elementuak elkartzea, agindu bezala uztartuz. 
- Blokezko fabrika-elementuak elkartzea, agindu bezala uztartuz. 
- Karga-habeak jartzea adreiluzko fabrikako tarte batean, jasotako argibideak errespetatuz. 

A2: Adreiluzko edo blokezko fabrikak deskribatzea edo igeltsu-orez egitea, zuinketa errespetatuz eta zehaztutako segurtasun- eta kalitate-
kondizioak betez. 

EI2.1 Obra-leku baten gauzatze-, kalitate- eta segurtasun-kondizioak definitzea. 
EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Piezak banatzea, lehorrean, zuinketa-erreferentzien gainean, zehaztutako kokapen-forma errespetatuz eta ahalik eta pieza 
gutxien ebakiz. 

- Piezak bustitzea eta obra-lekuan jartzea, jasotako argibideei jarraituz. 
- Estaltzeko adreiluzko eta/edo blokezko fabrika-elementu bat eraikitzea, tamaina eta lodiera jakin batekoa, zehaztatutako 

kondizioak eta perdoiak betez kokapen-formari, ilaren horizontaltasunari, lautasunari eta galgatzeari dagokienean. 
- Forjatuaren eta goi-ilararen arteko lasaiera errespetatzea, zehaztutako espazioa kontuan hartuz, eta tartea betetzea, 

zehaztutako denbora pasatu ondoren. 
- Adreiluzko eta/edo blokezko fabrika-elementuak elkartzea, agindu bezala uztartuz pareta-hortzekin lodiera osoan eta 

zehaztutako ilara-kopuruan. 
- Egiturazko juntek eskatzen duten jarraitutasun eza errespetatzea partizioak egitean. 
- Deskarga-arkua egitea bi ilera irauliren bidez, behar baino tamaina handiagoko partizioetako baoak egitean. 
- Behar bezala jartzea isolatzeko panel zurrunak estradoseko panelak egitean, zehaztutako finkatze- eta teilakatze-kondizioak 

errespetatuz. 
- Itxituren estradosa egitean, aire-kameren tamaina errespetatzea, bai eta planoen eta motxeten elkarguneetako mihiztadura 

errespetatzea ere. 
 
Edukiak 
1. Estaltzeko igeltserotza-fabrikak 

- Materialak ezagutzea: 
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• Adreiluak: motak, ezaugarriak eta propietateak.  
• Blokeak: motak, ezaugarriak eta propietateak.  
• Morteroak: motak, konposizioa eta oratzea. 
• Igeltsuzko pastak: konposizioa eta oratzea. 

- Eraikuntza-materialen CE markaketa. 
- Eraikuntza-materialetarako dauden kalitate-marka edo -zigiluak. 
- Igeltserotzako fabrika-motak. Sailkapena: funtzio, lokalizazio eta geometriaren arabera. 
- Kokapen-formak, uztartzea, junturak, terminologia. 
- Hormak. Sailkapena, ezaugarriak eta propietateak. 
- Fatxadak. Itxitura-hormak. Osaketa eta propietateak 
- Partizioak. Trenkadak. 
- Estaltzeko igeltserotza-fabrikekin egin beharreko eragiketetan bete behar diren segurtasun-prozesuak eta kondizioak.  

2. Estaltzeko adreiluzko fabrikak egitea. 
- Estaltzeko adreiluzko fabrikak egiteko prozesuak eta kondizioak. 
- Materialak jasotzea eta biltegiratzea. Osagarriak. 
- Aparatuak. Modulazioa eta lehorreko zuinketa. 
- Piezak prestatzea eta hezetzea. 
- Hauek jartzea: 

• Mirak eta berunak. 
• Adreilua. 
• Junturak (morteroarenak, mugimenduarenak). 

- Piezak edo elementuak ebakitzea. 
- Kondizio atmosferikoak. Exekutatutako obra babestea. Euria, izotza, beroa, haizea. 
- Puntu bereziak: 

• Petoak. 
• Forjatuarekiko elkarguneak. 
• Hormaren hasiera zimendatze-prozesuan. 
• Isolatzaileak jartzea. 
• Baoak sortzea. 
• Arkuak. 
• Horma kurbatuak. 

- Kalitate-kontrola: 
• Lautasuna. 
• Bertikaltasuna. 
• Ilaren horizontaltasuna. 
• Altuera partzialak eta totalak. 
• Junturen lodiera. 
• Kokapen-forma. 
• Pareta-hortzak izkinetan eta elkarguneetan. 
• Junturak. 
• Albo-junturak galgatzea. 
• Garbiketa eta itxura. 

- Gauzatze-akats ohikoak: kausak eta ondorioak. 
- Estaltzeko adreiluzko fabrikak planifikatutako prebentzio-neurriak betez egitea, segurtasun-kondizioak ere betez. 

3. Estaltzeko blokezko fabrikak egitea. 
- Estaltzeko blokezko fabrikak egiteko prozesuak eta kondizioak. 
- Materialak jasotzea eta biltegiratzea. Osagarriak. 
- Aparatuak. Modulazioa eta lehorreko zuinketa. 
- Piezak prestatzea eta hezetzea. 
- Hauek jartzea: 

• Mirak eta berunak. 
• Zeramikazko blokea. 
• Hormigoizko blokea. 
• Junturak (morteroarenak, mugimenduarenak). 

- Pieza bereziak. 
- Kondizio atmosferikoak. Exekutatutako obra babestea. Euria, izotza, beroa, haizea. 
- Puntu bereziak: 

• Petoak. 
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- Forjatuarekiko elkarguneak. 
• Hormaren hasiera zimendatze-prozesuan. 
• Isolatzaileak jartzea. 
• Baoak sortzea. 

- Kalitate-kontrola:  
• Lautasuna. 
• Bertikaltasuna. 
• Ilaren horizontaltasuna. 
• Altuera partzialak eta totalak. 
• Junturen lodiera. 
• Kokapen-forma. 
• Pareta-hortzak izkinetan eta elkarguneetan. 
• Junturak. 
• Albo-junturak galgatzea. 
• Garbiketa eta itxura. 

- Gauzatze-akats ohikoak: kausak eta ondorioak. 
- Estaltzeko blokezko fabrikak planifikatutako prebentzio-neurriak betez egitea, segurtasun-kondizioak ere betez. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Ez dago sartzeko eskakizunik 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF0302 Igeltserotza-lanetarako ekipoak eta baliabideak prestatzeko prozesua. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Fabriketako eta estalkietako igeltsero-eragiketa osagarriak. 
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