
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA ESTALKIETAKO ISURIALDE TRIANGELUARRAK EGITEA 

(zeharkakoa) Baldintzatua 
Kodea  UF0642 
Lanbide-arloa ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Lanbide-eremua Igeltserotza eta akaberak. 
Profesionaltasun-ziurtagiria Fabriketako eta estalkietako igeltsero-eragiketa osagarriak Maila 1 
Prestakuntza-modulua  Estalkietako isurialde triangeluarrak (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 UC0870_1 ESTALKIETARAKO ISURIALDE TRIANGULARRAK ERAIKITZEA 
gaitasun-ataleko LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Estalkietako lanak egiteko prozesuak deskribatzea, isurialde-mota guztietarako eta haien osagarrietarako eraikuntza-materialak eta -
metodoak zehaztuz. 

EI1.1 Jakitea estalki jakin bat zer motatakoa den, zer osagai dituen eta zer funtzio duten osagai horiek. 
EI1.2 Estalkietako lanetan erabiltzen diren termino teknikoak ondo ulertzea. 
EI1.3 Teilape-trenkada bat zuinketa definitu batean eraikitzeko behar diren metodoa eta lan-sekuentzia zehaztea. 
EI1.4 Estalki bateko teilape-trenkadetarako osagaiak, heltzeko  nahasketak eta kokapen-forma identifikatzea, elkarguneetako lotura eta 
puntu bereziak deskribatuz. 
EI1.5 Estalki inklinatuetako oholak eraikitzeko eta isolatzaile termikoa jartzeko metodoa eta lan-sekuentzia zehaztea, kontuan hartuz zer 
material erabiliko den (zeramika, egurra, hormigoia). 
EI1.6 Estalkietako oholek eta isolatzaile termikoek zer osagai dituzten eta nola jarri eta finkatu behar diren identifikatzea, elkarguneetako 
lotura eta puntu bereziak deskribatuz. 
EI1.7 Kausak eta ondorioak erlazionatzea estalkietako isurialdeak egitean gertatzen diren ohiko akatsetan. 
EI1.8 Berrikuntza teknologikoaren faktoreak deskribatzea estalkietako isurialdeen lanetan, eta baloratzea zer eragin duen prestakuntza-
moduluari lotutako gaitasun-atalean. 

A2: Fabrika-igeltserotzako teknikak aplikatzea estalki inklinatuetako teilape-trenkadak egiteko, beste trenkada batzuekiko elkarguneak 
eginez eta material isolatzailea jarriz haien artean, betiere ezarritako segurtasun-eta kalitate-kondizioei jarraituz. 

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

- Adreiluzko piezak lehorrean banatzea emandako zuinketa-erreferentzien jarraituz eta material-gastua optimizatuz. 
- Tamaina eta lodiera jakin bateko trenkada bat egitea, zehaztutako kondizioei eta perdoiei jarraituz ilaren horizontaltasunari, 

lautasunari, bertikaltasunari eta goi-ilararen inklinazioari dagokienean. 
- Teilape-trenkaden arteko elkargune bat egitea, zehaztutako lotura lortuz. 
- Isolatzaile termikoko mantak jartzea teilape-trenkaden arteko forjatuan, elkarguneak eta teilakatzeak ezarritako kondizioen 

arabera eginez. 
A3: Estalki-mota desberdinen isurialdeak egitea, zehaztutako materialak erabiliz, eta isolatzaile termikoa jarriz, betiere segurtasun- eta 
kalitate-kondizioei jarraituz.  

EI3.1 Obra-leku baten gauzatze-, kalitate- eta segurtasun-kondizioak deskribatzea. 
EI3.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Ohola zeramikoak edo hormigoizkoak egitea, ezarritako kalitate-kondizioei jarraituz. 
- Konpresio-geruzak egitea, ezarritako kalitate-kondizioei jarraituz. 
- Isolatzaile termikoaren xaflak ohol inklinatuetan jartzea, ezarritako kalitate-kondizioei jarraituz. 

EI3.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, egurrezko oholak egitea, ezarritako kalitate-kondizioei 
jarraituz. 
EI3.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, maldak egiteko geruzak egitea, ezarritako kalitate-kondizioei 
jarraituz. 
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Edukiak 
1. ESTALKI INKLINATUAK.  

- Estalkietako igeltserotza-lanak ezagutzea: 
• Lan-motak. Elementuen konposizioa eta zer funtzio betetzen duten. 
• Eraikuntza-prozesuak eta haien garapena ezagutzea. 
• Ohiko termino teknikoak ezagutzea eta aplikatzea. 
• Erabili beharreko materialak. Sailkapena. Ezaugarriak eta propietateak.  

- Oinarrizko geometria, estalki inklinatuei aplikatua: 
• Estalki-mota horren elementu esanguratsuen izen espezifikoak. 
• Elkarguneak. 
• Oinarrizko zuinketak. 
• Eskuairen marraketa. 
• Berunak eta nibelak jartzea. 
• Mirak jartzea.  
• Malda maximoaren lerroa. 

- Estalki inklinatuak egiteko bete behar diren segurtasun-prozesuak eta kondizioak.  
2. Teilape-trenkadak egitea.  

- Egiteko prozesua: 
• Lehorrean banatzea. Piezak eskuratzea eta prestatzea. 
• Jartzea eta lotzea. 
• Elkarguneak eta puntu bereziak. 
• Goi-ilararen gauzatzea.  

- Kalitate-kontrola eta lan osagarriak: 
• Maldak egiaztatzea. 
• Ilaren kokapena, ilaren horizontaltasuna. 
• Trenkaden bertikaltasuna eta lautasuna. 
• Egindako obra agente atmosferikoetatik babestea. 
• Ohiko gauzatze-akatsak. Kausak eta efektuak. 
• Isolatzaile termikoak jartzea. 

- Teilape-trenkadak planifikatutako prebentzio-neurriak betez egitea, segurtasun-kondizioak ere betez. 
3. Oholak egitea.  

- Gauzatze-prozesua eta -kondizioak, erabili beharreko materialen arabera: 
• Material zeramikoak, motak eta tratamendua. Piezak jartzea eta finkatzea. 
• Egurra. Oholak eta estrabeak jartzea. Finkatzeko baldintzak. 
• Hormigoia. Elementuak jartzea eta hartzea. Elementuak jartzea eta hartzea. 
• Elkarguneak eta puntu bereziak. Akaberak.  

- Kalitate-kontrola eta lan osagarriak: 
• Maldak egiaztatzea. 
• Egindako obra agente atmosferikoetatik babestea. 
• Ohiko gauzatze-akatsak. Kausak eta efektuak. 
• Isolatzaile termikoak jartzea. 

- Oholak egiteko lana planifikatutako prebentzio-neurriak betez egitea, segurtasun-kondizioak ere betez. 
4. Maldak sortzea.  

- Gauzatze-prozesua eta -kondizioak: 
• Konpresio-geruza exekutatzea. 
• Erregulazio-geruza. Gidariak jartzea. 
• Hormigoia. Hedatzea eta gidatzea. 
• Elkarguneak eta puntu bereziak. Akaberak.  

- Kalitate-kontrola eta lan osagarriak: 
• Maldak egiaztatzea. 
• Egindako obra agente atmosferikoetatik babestea. 
• Ohiko gauzatze-akatsak. Kausak eta efektuak. 

- Maldak sortzeko lana planifikatutako prebentzio-neurriak betez egitea, segurtasun-kondizioak ere betez. 
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C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Ez dago sartzeko eskakizunik 
 
Prestakuntza-atal 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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