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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA ERAIKUNTZA-PROIEKTUEN AZTERKETA (zeharkakoa) 
 

Kodea  UF0309 
Lanbide-arloa ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Lanbide-eremua Obra-proiektuak eta -segimendua 
Profesionaltasun-ziurtagiria Eraikingintza-proiektuen irudikapena Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Eraikingintza-proiektuak Iraupena 200 

Eraikingintza-proiektuen garapena  60 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Eraikingintza-proiektuen egitura-elementuen garapena 

Iraupena 
60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0639_3 ERAIKINGINTZA-PROIEKTUAK EGITEA ETA HAIEN GARAPENA GAINBEGIRATZEA 
gaitasun-ataleko LB1, LB2, LB4 eta LB8 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Eraikuntza-proiektuak idazteko prozesuak aztertzea, proiektuetako dokumentuak eta informazioa sailkatzea, eta haien diseinuarekin eta 

gauzatzearekin erlazionatutako eragileak identifikatzea. 
EI1.1 Eraikuntza-proiektu bat zer den azaltzea, hura egiteko faseak finkatuz eta diseinuaren definizio-maila zehaztuz. 
EI1.2 Eraikuntza-proiektuak helburuen arabera sailkatzea, eta kasu bakoitzeko dokumentuak eta erabilera-araudiak zerrendatzea. 
EI1.3 Eraikuntza-proiektuak osatzen dituzten egitura eta dokumentuak deskribatzea, eta haietako bakoitzean zer informazio jasotzen 
den zehaztea. 
EI1.4 Eraikuntza- eta obra-proiektuetan dokumentazio-sistema bat beharrezkoa zergatik den azaltzea. 
EI1.5 Proiektu jakin bat definitzeko datuak jasotzean zer informazio zehaztu behar den adieraztea, eta erabilgarritasuna eta 
informazioa lortzeko bideak jasotzea. 
EI1.6 Proiektu jakin bat definitzeko behar diren planoen zerrenda egitea, haien helburuak zehaztea eta eskalen berri ematea. 
EI1.7 Eraikuntza-prozesuan parte hartzen duten eragileak zerrendatzea, haien rolak zehaztea eta eragileen arteko erlazioak 
deskribatzea. 
EI1.8 Eraikuntza-proiektuak izapidetzeko prozesuak deskribatzea, eta haietan parte hartzen duten erakundeak aipatzea. 
EI1.9 Bulego edo departamentu tekniko estandar baten antolakuntza deskribatzea, langileen eta arduradunen funtzioak zehaztea, eta 
erabiltzen diren ekipo eta baliabideak identifikatzea. 
EI1.10 Berrikuntza teknologikoko eta antolakuntza-berrikuntzako faktoreak deskribatzea, bai eraikuntza-prozesuei dagozkienak, bai 
proiektuen idazketari dagozkienak, eta haien eragina baloratzea. 

  
A2: Eraikuntza-tipologiak aztertzea; funtsezko eraikuntza-espazioak eta -elementuak zehaztea, eta dimentsionatze- eta neurketa-irizpideak 

aplikatzea. 
EI2.1 Eraikuntza-tipologiak helburuen arabera sailkatzea, eta kasu bakoitzeko dokumentuak eta erabilera-araudiak zerrendatzea. 
EI2.2 Proiektu jakin baten morfologia orokorra (funtzioei eta egiturari dagokiena) osatzen duten espazioak eta elementuak 
zerrendatzea, eta zer funtzio betetzen dituzten deskribatzea. 
EI2.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, morfologia orokorra (funtzioei eta egiturari dagokiena) 
osatzen duten espazioak eta elementuak zerrendatzea, eta diseinua zer altzarik osa dezaketen zehaztea. 
EI2.4 Dauden eraikuntza-proiektuak sailkatzea, espazioen eta elementuen banaketak diseinuaren funtzio-eskaera nagusiekin zer 
erlazio duten zehaztuz. 
EI2.5 Eraikuntzetako espazio eta elementuetarako irtenbide egokiak zerrendatzea, eta haien osagaiak zehaztea. 
EI2.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, proposatutako espazio eta elementuetarako gutxieneko 
dimentsio onargarriak eta estandarrak zehaztea. 
EI2.7 Proposatutako espazio eta elementuak neurtzeko irizpideak ezartzea. 
EI2.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, aurkeztutako zeharkako profil baten azalera kalkulatzea, 
eskala horizontal eta bertikalak desberdinak izanik, eskuzko marrazketa-bitartekoak eta/edo aplikazio informatikoak erabiliz. 
EI2.9 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, lurren mugimenduaren kalkulu xehatua egitea eta 
aurkeztea, zeharkako sekzioei dagozkien lur-erauzketen eta lubeten azalerak jakinda. 
EI2.10 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, neurketak egitea eta neurketa-taulak osatzea, kalkuluko 
aplikazio informatikoen edo neurketak eta aurrekontuak egiteko tresna espezifikoen bidez. 
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Edukiak 
1. Eraikuntza-prozesuaren azterketa. 

o Eraikuntza-prozesuan parte hartzen dutenak. Parte hartzen duten eragileen definizioa: sustatzaileak, eraikitzaileak, erakundeak. 
o Eragileen esleipenak eta erantzukizunak. 

• Eragileen arteko harremanak. 
• Eragileen eragina eraikuntza-proiektuan. 

o Kabinete teknikoen antolakuntza.  
• Motak: diziplina bakarrekoak eta diziplina anitzekoak.  
• Antolakuntza, hierarkiak eta harreman pertsonalak eta taldeen arteko harremanak. 
• Langileak: ahalmenak eta prestakuntza. Helegiteak. 

o Eraikuntza-proiektuak. 
• Proiektuaren definizioa. Eraikuntza-proiektu baten faseak, definizio-maila. 
• Eraikuntza-proiektu baten osagaiak. 
• Segurtasun-proiektua. 
• Eraikuntza-obra motak: eraikuntza berriko eraikinak, eraisketak, indartze- eta finkatze-lanak, berritzeak, kontserbazioa eta 

mantentze-lanak, errepideak, hiri-bideak, urbanizazioa, kanalak, etab. 
• Proiektu baten egitura: dokumentu-motak, proiektuaren dokumentuetan jasotako informazioa, proiektuak aurkezteko 

formatuak. 
• Proiektuetako dokumentazio-sistema; erregistroa eta kodetzea. 

o Proiektatzeko informazioa. 
• Eraikuntza-proiektuak garatzeko aurretiazko informazioa lortzeko kanalak, eta erabilgarritasuna.  
• Araudia eta gomendioak: helburua, erabilera-eremua, egitura eta edukiak. 
• Lokalak, orubeak eta lurraldea. Proiektuan eta obran duten eragina.  
• Zerbitzuak eta instalazioak. 
• Obren erabilera, beharren programa. 

o Eraikuntza-obrak gauzatzeko izapideak. 
• Eraikuntza-obra baterako baimena emateko eskumena duten erakundeak. 
• Bisak, baimenak eta lizentziak. 
• Izapidetze-epeak.  

o Informazio grafikoa prestatzea. Lokalen eta orubeen jasotzea. Proiektuaren baldintzatzaileen krokisak. Obraren argazkiak.  
 

2. Eraikuntza-sistemen definizioa 
o  Eraikuntza-materialei erabileraren arabera eskatu behar zaizkien propietateak eta ezaugarriak. 

• Segurtasuna. Esfortzuekiko erresistentzia, deformazio onargarriak, giroko agente eta agente kimikoekiko erresistentzia, 
suarekiko erresistentzia. 

• Lurzoruen egokitzapena. Esfortzuekiko erresistentzia, maila freatikoa, likidoen xurgapena, isurketa, ezponda naturala, 
trinkotzea. 

• Egiturak eta zimenduak. Esfortzuekiko erresistentzia, deformazio onargarriak, giroko agente eta agente kimikoekiko 
erresistentzia, suarekiko erresistentzia. 

• Itxiturak. Esfortzuekiko erresistentzia, deformazio onargarriak, giroko agenteekiko eta agente kimikoekiko erresistentzia, 
suarekiko erresistentzia, portaera termiko eta akustikoa, gardentasuna, kolorea, testura. 

• Partizioak. Esfortzuekiko erresistentzia, deformazio onargarriak, agente kimikoekiko erresistentzia, suarekiko 
erresistentzia, portaera termiko eta akustikoa, gardentasuna, kolorea, testura. 

• Arotzeria. Esfortzuekiko erresistentzia, deformazio onargarriak, giroko agenteekiko eta agente kimikoekiko erresistentzia, 
suarekiko erresistentzia, portaera termiko eta akustikoa, gardentasuna, kolorea, testura. 

• Giroko agenteekiko eta agente kimikoekiko erresistentzia, suarekiko erresistentzia, portaera termiko eta akustikoa. 
• Akaberak. Esfortzuekiko erresistentzia, deformazio onargarriak, giroko agenteekiko eta agente kimikoekiko erresistentzia, 

suarekiko erresistentzia, portaera termiko eta akustikoa, gardentasuna, kolorea, testura. 
o Eraikuntza-materialak.  

• Lurzoruak. Sailkapenak, propietateak, ezaugarriak eta tratamenduak.  
• Harri naturala. Sailkapena, propietateak, ezaugarriak eta tratamenduak.  
• Material zeramikoak. Sailkapena, propietateak, fabrikazioa, normalizazioa. 
• Loki eta konglomeratzaile hidraulikoak: motak, osagaiak, aditiboak eta propietateak, izendapena. 
• Agregakinak eta hauts minerala edo fillerra: motak, neurriak, forma, granulometria eta dosifikazioa. 
• Hormigoia: motak, osagaiak, aditiboak, granulometria, dosifikazioa, fabrikazioa, garraioa eta propietateak; hormigoiaren 

araudi espezifikoa. 
• Armadurak: fabrikazioa, diametroak, erresistentziak, izendapenak, ainguraketak, loturak. 
• Hormigoien izenak. 
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• Metalak: burdina, altzairuak, metal ez-burdinazkoak; profil ijeztuak eta konformatuak; motak, ezaugarriak, izenak, 
erabilerak; metalen tratamenduak; oxidazioaren eta korrosioaren kontzeptuak. Normalizazioa. 

• Zurak: motak, ebakidurak, loturak eta mihiztadurak; zuraren tratamendua. 
• Pinturak: definizioa, motak, osagaiak, euskarriak, desugerketa, inprimazioak; propietateak, ezaugarriak, itxura, aplikazioak, 

mantentze-lanak, garbiketa, kontserbazioa, ordeztea. 
• Beirak: motak, osagaiak, elaborazio-sistemak, propietate mekanikoak, akustikoak eta termikoak, erresistentziak. 
• Polimeroak. Propietateak, motak eta ezaugarriak. 
• Ehunak. Propietateak, motak eta ezaugarriak. 
• Material isolatzaileak: ezaugarriak, produktu-motak; iragazgaizte-materialak: ezaugarriak, produktu-motak. 
• Itsasgarriak: motak eta ezaugarriak, erabilera. 
• Nahaste bituminosoak: sailkapena, propietateak, dosifikazioa eta obran jartzea. 

o Eraikuntza-materialen eta eraikitze-sistemen normalizazioa. 
• Eraikuntza-materialen dimentsioen normalizazioa. 
• Eraikuntza-materialen CE markaketa. 
• Eraikuntza-materialetarako dauden kalitate-marka edo -zigiluak. 
• Eraikuntza-materialak jasotzeko baldintza-agiri orokorrak. 
• UNE arauak. Eraikuntzari eta eraikuntza-materialei buruzko araudi orokorra. 

 
3. Neurketak eta aurrekontuak. 

o Kapituluak, partidak eta obra-unitateak. 
o Neurri-unitateak eta -irizpideak. 
o Prezio unitarioak eta deskonposatuak. 
o Balorazio-irizpideak. 
o Eraikuntzako datu-baseak. 

 
4. Obrarekiko komunikazioa. 

o Aplikazio informatikoak, arkitektura-elementuak diseinatzeko eta kalkulatzeko. 
o Obrarekin komunikatzeko bideak. 
o Obraren garapenerako informazio osagarria prestatzea. 
o Proiektuan aldaketak egitea eraikuntza-prozesuan. 

 
5. Berrikuntza teknologikoen eta antolakuntza-berrikuntzen aplikazioa eraikuntza-proiektuen aurretiazko azterketan. 

o Ezarri berri diren aplikazio eta ekipo informatiko eta telekomunikazioetako berritzaileak. 
o Ezarri berri diren antolaketa- eta produkzio-prozesu berritzaileak. 
o Onlineko kudeaketa, bulego birtualak. Eraikuntzako datu-baseak. 
o Eraikuntza-material eta eraikitze-sistema berritzaileak. 
o Domotika. 
o Artxiboa. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-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: Eraikingintza-proiektuen irudikapena              
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