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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA IGELTSEROTZA-LANETARAKO EKIPOAK ETA BALIABIDEAK 

PRESTATZEKO PROZESUA (zeharkakoa) Berariazkoa 
Kodea  UF0302 
Lanbide-arloa ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Lanbide-eremua Igeltserotza eta akaberak. 
Profesionaltasun-ziurtagiria Akabera zurrun eta urbanizazioetako eragiketa osagarriak Maila 1 
Prestakuntza-modulua  Eraikuntzako estalduretako euskarrien tratamendua (zeharkakoa) Iraupena 100 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Estaltzeko euskarriak prestatzea (zeharkakoa) Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0871_1: ERAIKUNTZAKO ESTALDURETAKO EUSKARRIAK SANEATZEA ETA ERREGULARIZATZEA 
gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Igeltserotzako prozesuak deskribatzea, obra-lekuetako material eta lan-metodo guztiak identifikatuz. 

EI1.1 Igeltserotzako lanetan erabiltzen diren termino teknikoak ondo ulertzea. 
EI1.2 Igeltserotzako lan-motak zerrendatzea, haien osagaien eta funtzioen arabera. 
EI1.3 Igeltserotzako lan bat zuinketa definitu batean egiteko behar diren metodoa eta lan-sekuentzia zehaztea. 
EI1.4 Kausak eta ondorioak erlazionatzea igeltserotzako lanen gauzatze-akatsetan. 
EI1.5 Igeltserotzako lan jakin baterako osagaiak, heltzeko nahasketak eta kokapen-forma identifikatzea, elkarguneetako lotura eta puntu 
bereziak deskribatuz. 
EI1.6 Igeltserotzako lanetako material, ekipo eta teknika berritzaileak deskribatzea, prestakuntza-moduluari lotutako gaitasun-atalean 
zer eragin duen baloratuz 

A2: Norbera babesteko ekipoak, tresnak, erremintak eta makinak erabiltzea igeltserotzako lanetan, jasotako argibideak errespetatuz lan-
metodoei, segurtasun-kondizioei eta lanaldiaren amaierako eragiketei dagokienean. 

EI2.1 Jarduera jakin baterako behar diren makinak, erremintak eta tresnak identifikatzea. 
EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Makinak, erremintak eta tresnak behar den trebetasunez eta zehaztasunez erabiltzea. 
- Norbera babesteko jantziak eta ekipoak behar bezala hautatzea eta erabiltzea. 
- Erabilitako norbera babesteko erremintak, tresnak eta ekipoak biltegiratzea, eta haien mantentze- eta kontserbazio-lanak egitea. 

EI2.3 Igeltserotzako lanak egitean dauden laneko eta ingurumeneko arriskuak identifikatzea, haien larritasuna baloratzea, eta 
erlazionatutako prebentzio- eta babes-neurriak haiekin lotzea. 
 

A3: Igeltserotzako lanetako baliabide osagarri ohikoak instalatzea eta babes kolektiboko baliabideak instalatzen laguntzea, jasotako 
argibideak errespetatuz lan-metodoei, segurtasun-kondizioei eta lanaldiaren amaierako eragiketei dagokienean. 

EI3.1 Igeltserotzako lanak egiteko behar diren baliabide osagarrien eta babes kolektiboko baliabideen funtzioa, konposizioa eta erabilera 
(instalazioa, egiaztapena, mantentze-lanak eta kentzea) identifikatzea. 
EI3.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Igeltserotzako lan bat egiteko behar diren baliabide osagarriak muntatzea eta desmuntatzea, norbaitek gainbegiratuta eta 
jasotako argibideei jarraituz. 

- Erabilitako baliabide osagarriak biltegiratzeko lanak, eta haien mantentze- eta egiaztapen-lanak deskribatzea eta aplikatzea. 
EI3.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Igeltserotzako lan bat egiteko behar diren babes kolektiboko baliabideak muntatzea eta desmuntatzea, norbaitek gainbegiratuta 
eta jasotako argibideei jarraituz. 

- Erabilitako baliabide osagarriak biltegiratzeko, haien mantentze-lanak egiteko eta egiaztatzeko eragiketak deskribatzea eta 
aplikatzea. 

 
Edukiak 
1.  Igeltserotza-lanetako oinarrizko lanak 

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

- Oinarrizko geometria, obrari aplikatua: 
• Oinarrizko zuinketak. Eskuairen marraketa. 
• Berunak eta nibelak jartzea. Lautasuna zehaztea. 
• Mirak jartzea. Erabilerak. 

2.  Tresnen, erreminten eta makina txikien erabilera 
- Igeltserotzako lanetan erabiltzen diren tresnak eta erremintak ezagutzea: 

• Elementu bakoitzaren ezaugarriak eta propietateak. 
• Tresna edo erreminta bakoitzaren funtzio egokiak. Erabilera egokia. 
• Funtzionamendua egiaztatzea. 
• Garbiketa eta mantentze-lanak. 
• Biltegiratzea. 
• Errespetatu beharreko segurtasun-kondizioak. 

- Makina txikien erabilera igeltserotzako lanetan: 
• Makina bakoitzaren ezaugarriak eta propietateak. 
• Funtzionamendua. Egiaztatu beharrekoak. 
• Makina bakoitzarekin egin beharreko lanak. Kondizio egokiak. 
• Garbiketa eta mantentze-lanak. 
• Biltegiratzea. 
• Kontuan izan behar diren prebentzio-neurriak. 

3.  Lan-arriskuak prebenitzea igeltserotzako lanetan, tekniketan eta ekipoetan 
- Prebentzio-teknika espezifikoak: 

• Laneko eta inguruneko arriskuak igeltserotzan. 
• Segurtasun- eta osasun-planaren aplikazioa. 
• Arriskuen oinarrizko ebaluazioa. 
• Lantokia eta haren ingurua egiaztatzea, identifikatzea eta zaintzea. 
• Jardueren arteko interferentziak: batera edo bata bestearen atzetik egin beharreko jarduerak. 

- Langilearen eskubideak eta betebeharrak laneko arriskuen prebentzioaren alorrean. 
- Norbera babesteko ekipoak: 

• Arriskuak ezagutzea. Arauak betetzea.  
• Ekipo-motak eta bakoitzaren funtzioak. Erabilera egokia. 

- Babes kolektiboko ekipoak: 
• Arriskuak ezagutzea. Oinarrizko arauak. 
• Motak eta funtzioak. Muntatzea eta desmuntatzea. 
• Garbiketa eta mantentze-lanak. Biltegiratzea. 

- Igeltserotzako lanetarako baliabide osagarriak: 
• Motak eta ezaugarriak. 
• Egokitasuna eta erabilera. 
• Muntatzea, aztertzea eta desmuntatzea. 
• Biltegiratzea. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Ez dago sartzeko eskakizunik 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Akabera zurrun eta urbanizazioetako eragiketa osagarriak. 
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