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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA KONFINAMENDU-ERTZAK ETA GALTZADA-HARRIZKO 

ZOLADURAK EGITEA Baldintzatua 
Kodea  UF1056 
Lanbide-arloa ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Lanbide-eremua Igeltserotza eta akaberak. 
Profesionaltasun-ziurtagiria Akabera zurrun eta urbanizazioetako eragiketa osagarriak Maila 1 
Prestakuntza-modulua  Hormigoi inprimatuko eta galtzada-harrizko zoladurak Iraupena 120 

Igeltserotza-lanetarako ekipoak eta baliabideak prestatzeko prozesua 
(zeharkakoa) 40 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak Hormigoi inprimatuko zoladurak egitea 
Iraupena 

30 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1321_1: HORMIGOI INPRIMATUAREKIN ETA GALTZADA-HARRIEKIN ZOLATZEA gaitasun-ataleko 
LB2, LB3 etae LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Konfinamendu-ertzak eta galtzada-harrizko zoladurak egiteko prozesuak deskribatzea, erabili beharreko elementuak identifikatuz eta 
obra-leku horietako lan-metodoak zehaztuz. 

EI1.1 Urbanizazioan zintarriek duten funtzioa azaltzea. 
EI1.2 Zoladurek urbanizazioan duten funtzioa, zoladura jarraituen eta galtzada-harrizkoen arteko diferentzia eta zoladura zurrunen eta 
malguen arteko diferentzia azaltzea. 
EI1.3 Lursail batek, ezarritako kalitate-kondizioak betez zintarriekin lerrokatu ahal izateko eta/edo zolatzeko, zer kondizio bete behar 
dituen azaltzea. 
EI1.4 Aurkeztutako zintarri eta galtzada-harrien pieza-motak ezagutzea. 
EI1.5 Galtzada-harrizko zolaketa-lanetan erabiltzen diren termino teknikoak ondo ulertzea. 
EI1.6 Galtzada-harriak jartzeko kokapen-forma desberdinak identifikatzea. 
EI1.7 Zintarriak jartzeko lan-metodoa eta -sekuentzia zehaztea, zati zuzenen, zati kurbatuen eta pasabideen arteko diferentzia azalduz. 
EI1.8 Galtzada-harrizko zoladurak egiteko lan-metodoa eta -sekuentzia zehaztea. 
EI1.9 Kausak eta ondorioak erlazionatzea zintarriak jartzeko eta galtzada-harriekin zolatzeko lanak egitean gertatzen diren ohiko 
akatsetan. 
EI1.10 Konfinamendu-ertzak eta galtzada-harrizko zoladurak egiteko material eta teknika berritzaileak deskribatzea. 

A2: Urbanizazio-zoladuretarako konfinamendu-ertzak egiteko teknikak aplikatzea, ezarritako segurtasun- eta kalitate-kondizioak betez. 
EI2.1 Zoladura baten konfinamendu-ertzak obran jartzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta izanik, eta zati 
zuzenak, zati kurbatuak, pasabideak, zati horizontalak eta maldak dituela jakinik: 

- Lanen nondik norakoei buruzko argibideak eskatzea. 
- Lursailaren eta materialen egoerak elementua jartzeko aukera ematen duten begiratzea edo aukera hori ematen dutela 

egiaztatzea. 
- Norbera babesteko behar diren ekipoak hautatzea eta erabiltzea, eta ezarritako segurtasun-neurriak errespetatzea kasua 

gauzatzean. 
- Lanerako behar diren erremintak eta tresnak hautatzea. 
- Zolata-hormigoia isurtzea, egindako zuinketari jarraituz. 
- Zintarriak konformatzea eta aurrez ikusitako tokietan jartzea, pasabideak pieza bereziekin eginez eta kurbak, berriz, zintarri 

zuzenak ebakiz. 
- Junturak garbitzea eta barrura sartzea. 
- Junturak eta piezak gainbegiratzea eta garbitzea, eta lortutako akaberaren kalitatea aztertzea. 
- Erabiltzen diren ekipoei biltegiratzeko eta mantentze- eta kontserbazio-lanak egiteko eragiketak aplikatzea.  

A3: Hormigoizko, harrizko edo zeramikazko galtzada-harrizko zoladura bat, nola zurruna hala malgua, obran jartzeko eta konponketa 
jakinak egiteko teknikak aplikatzea, ezarritako segurtasun- eta kalitate-kondizioak betez. 

EI3.1 Konfinamendu-ertzak eginak dituen eta behar bezain handia den azalera maldadun batean galtzada-harrizko zoladura malgu 
baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Lanen nondik norakoei buruzko argibideak eskatzea. 
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- Lursailaren eta materialen egoerak elementua jartzeko aukera ematen duten begiratzea edo aukera hori ematen dutela 
egiaztatzea. 

- Norbera babesteko behar diren ekipoak hautatzea eta erabiltzea, eta ezarritako segurtasun-neurriak errespetatzea kasua 
gauzatzean. 

- Lanerako behar diren erremintak eta tresnak hautatzea. 
- Agregakin-ohantzea jartzea eta berdintzea. 
- Galtzada-harriak jartzea. 
- Zigilatzea, trinkotzea eta bukaerako garbiketa egitea. 
- Pieza jakin bat, itxuraz akastuna, ordezkatzea. 
- Erabiltzen diren ekipoei biltegiratzeko eta mantentze- eta kontserbazio-lanak egiteko eragiketak aplikatzea. 

EI3.2 Konfinamendu-ertzak eginak dituen eta behar bezain handia den azalera maldadun batean galtzada-harrizko zoladura zurrun 
baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Lanen nondik norakoei buruzko argibideak eskatzea. 
- Lursailaren eta materialen egoerak elementua jartzeko aukera ematen duten begiratzea edo aukera hori ematen dutela 

egiaztatzea. 
- Norbera babesteko behar diren ekipoak hautatzea eta erabiltzea, eta ezarritako segurtasun-neurriak errespetatzea kasua 

gauzatzean. 
- Lanerako behar diren erremintak eta tresnak hautatzea. 
- Mortero-ohantzea egitea eta berdintzea. 
- Galtzada-harriak jartzea. 
- Junturak berdintzea eta bukaerako garbiketa egitea. 
- Askatu den pieza bat edo itxuraz hondatua dagoen bat ordezkatzea. 
- Erabiltzen diren ekipoei biltegiratzeko eta mantentze- eta kontserbazio-lanak egiteko eragiketak aplikatzea. 

 
Edukiak 
1. Zolatu beharreko azalerak prestatzea eta hobetzea. 

- Zabalguneak, motak eta ezaugarriak: hezetasuna, garbitasuna, trinkotzea, berdinketa. 
- Zati berezien azterketa eta definizioa: kurbak, pasabideak eta beste. 
- Lursailak fintzea eta hobetzea. 

2. Konfinamendu-ertzak egitea. 
- Konfinamendu-ertzen funtzioak eta aplikazioak. 
- Konfinamendu-ertzen osagaiak: 

• Hormigoizko oinarria: motak eta ezaugarriak. 
• Zintarriak: materialak eta pieza-motak  

- Konfinamendu-ertzak egitea: 
• Zuinketa: sokak tenkatzea. 
• Piezen tratamendua. 
• Hormigoizko oinarria egitea. 
• Zintarriak prestatzea. 
• Piezak jartzea. 
• Alboak estutzea. 
• Junturak garbitzea eta barrura sartzea. 
• Zati bereziak: kurbak, pasabideak eta beste. 

- Gauzatze-akats ohikoak: kausak eta ondorioak. 
- Konfinamendu-ertzak planifikatutako prebentzio-neurriak betez egitea, segurtasun-kondizioak ere betez. 
- Ezarri berri diren material, teknika eta ekipo berritzaileak. 

3. Galtzada-harrizko zoladura malguak egitea. 
- Galtzada-harrizko zoladura malguak: kontzeptua, funtzioak, motak eta ezaugarriak, kokapen-formak. 
- Materialak: 

• Oinarri-azpia: motak eta ezaugarriak. 
• Oinarria: motak eta ezaugarriak. 
• Agregakin-ohantzea: motak eta ezaugarriak. 
• Galtzada-harriak: motak eta ezaugarriak. 
• Junturak berdintzea eta zigilatzea: motak eta ezaugarriak. 

- Galtzada-harrizko zoladura malguak egitea: 
• Oinarri-azpia prestatzea: sistemak eta prozedurak. 
• Oinarria prestatzea: sistemak eta prozedurak. 
• Agregakin-ohantzea jartzea: sistemak eta prozedurak. 
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• Galtzada-harriak prestatzea: sistemak eta prozedurak. 
• Galtzada-harriak prestatzea: sistemak eta prozedurak. 
• Zigilatzea: sistemak eta prozedurak. 
• Trinkotzea: sistemak eta prozedurak. 
• Garbitzea: sistemak eta prozedurak. 

- Konpontzea: piezak ateratzea eta ordezkatzea. 
- Gauzatze-akats ohikoak: kausak eta ondorioak. 
- Galtzada-harrizko zoladura malguak planifikatutako prebentzio-neurriak betez egitea, segurtasun-kondizioak ere betez. 
- Ezarri berri diren material, teknika eta ekipo berritzaileak. 

4. Galtzada-harrizko zoladura zurrunak egitea. 
- Galtzada-harrizko zoladura zurrunak: kontzeptua, funtzioak, motak eta ezaugarriak, kokapen-formak. 
- Materialak: 

• Galtzada-harriak: motak eta ezaugarriak. 
• Berdintze-geruza. Hormigoizko-zolata: mortero-motak, motak eta ezaugarriak. 
• Junturak berdintzea eta zigilatzea: motak eta ezaugarriak. 

- Galtzada-harrizko zoladura zurrunak egitea: 
• Hormigoizko zolata egitea: sistemak eta prozedurak. 
• Galtzada-harriak prestatzea: sistemak eta prozedurak. 
• Berdintze-geruza egitea: sistemak eta prozedurak. 
• Galtzada-harriak prestatzea: sistemak eta prozedurak. 
• Junturak berdintzea: sistemak eta prozedurak. 
• Garbitzea: sistemak eta prozedurak. 

- Konpontzea: piezak ateratzea eta ordezkatzea. 
- Gauzatze-akats ohikoak: kausak eta ondorioak. 
- Galtzada-harrizko zoladura zurrunak planifikatutako prebentzio-neurriak betez egitea, segurtasun-kondizioak ere betez. 
- Ezarri berri diren material, teknika eta ekipo berritzaileak. 

 
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: Akabera zurrun eta urbanizazioetako eragiketa osagarriak. 
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