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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA ERAIKINGINTZA-PROIEKTUEN GARAPENA 
Baldintzatua 

Kodea  UF0310 
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 

Eraikuntza-proiektuen azterketa (zeharkakoa) 80 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 LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Eraikin batek bete beharreko funtzioak betetzen diren argudiatzea, elementu edo espazioen diseinua haien proportzioen eta 

kokapenaren arabera baloratuz eta alternatibak proposatuz. 
EI1.1 Mota jakin bateko eraikin batek bete behar dituen funtzioak zerrendatzea, elementuek baldintza horiek betetzeko zer ekarpen 
egiten duten zehaztuz. 
EI1.2 Eraikin bateko guneetan argiztapen naturala lortzeko aukera ematen duten eraikuntza-materialak identifikatzea. 
EI1.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, eraikin bateko gune jakin bat eta harentzako erabilera 
aurreikusi bat izanik, aireztapen naturala bermatzeko leihoek zer bao izan behar duten finkatzea. 
EI1.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, eraikingintza-proiektu bateko zerbitzu-espazioen 
optimizazioa baloratzea. 
EI1.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, aurkeztutako eraikingintza-proiektu baten antolakuntza 
funtzionalean bizigarritasun-arauak betetzen ez dituzten eraikuntza-elementuak edo oztopo arkitektonikoak detektatzea, eta ordezko 
irtenbideak proposatzea. 
EI1.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, inguruak ezaugarritutako etxebizitza baten azalera eraikia 
zenbatekoa den jakinik, beharren programan aurreikusitako espazio-banaketaren alternatibak proposatzea, eta proposatutako 
diseinuen funtzionaltasuna baloratzea eta/edo konparatzea. 
EI1.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, aurkeztutako bao eta espazioen kokapenek aireztapenari 
dagokionez duten funtzionaltasuna baloratzea eta/edo konparatzea, eta kokapenari eta banaketari dagokionez hobekuntzak 
proposatzea. 
EI1.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, aurkeztutako bao eta espazioen kokapenek zirkulazioari 
dagokionez duten funtzionaltasuna baloratzea eta/edo konparatzea, eta kokapenari eta banaketari dagokionez hobekuntzak 
proposatzea. 

 
A2: Eraikin bat definitzeko emandako irtenbideak irudikatzea, eta irudikapena osatzen duten elementuak bereiztea eta baloratzea. 

EI2.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, eraikin baten ezaugarri funtzionalak definitzeko egin 
beharko liratekeen irudikapen-motak eta irudikapen-kopurua adieraztea. 
EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, aurretiko bistak eta sekzioak irudikatzea, erabili beharreko 
eraikuntza-irtenbideak, espazioen erabilerak, oinarrizko materialak, argiztapen naturaleko elementuak eta pasabide-elementuak  
bereiz daitezen. 
EI2.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, kanpoko arotzeriaren planoak irudikatzea, hura osatzen 
duten oinarrizko materialak, neurriak, irekiera-sistemak eta atal eraisgarriak nabarmentzeko moduan.  
EI2.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, itxitura baten puntu berezi baten irtenbidea irudikatzea, 
elementuen kokapena, proportzioak eta materialak bereizteko moduan. 
EI2.5 Sortutako dokumentazioa egituratzea eta kodetzea, kabinete teknikoaren sistemetara egokituta, haietarako sarbidea errazteko. 

 
Edukiak 
1. Espazioen diseinua eraikinetan. 

o Eraikin-tipologiak. 
o Beharren programak. 
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o Barruti-motak. 
o Espazioak mugatzea eta banatzea eraikinetan. 
o Eraikinetako espazioen eta kanpoaldearen arteko erlazioa. 
o Kalitatearen normalizazioa eraikinen barne-banaketan. 
o Okupazio- eta erabilera-azalerak. 
o Altzariak. 
o Eraikinen diseinuaren baldintzatzaileak eta irtenbideak. 

• Lurzorua eta lurraldea. 
• Klima, tenperatura-aldaketak, haizea, eguzkimendua, plubiometria.  
• Erabilera: etxebizitza-erabilera, beste erabilera batzuk, erabilera-estandarrak. 
• Egokitzapen urbanistikoa, ingurunearekiko errespetua, hiriko bideak eta azpiegiturak. 
• Barne-komunikazioa eta ingurunearekiko komunikazioa. 
• Segurtasuna eta osasungarritasuna. 
• Energia-eraginkortasuna. 
• Araudia. 
• Baldintzatzaile estetikoak. 

o Barne-espazioa eraikinetan. 
• Komunikazio-espazioak, korridoreak, eskailerak, banatzaileak. Eskatu behar diren dimentsioak eta ezaugarriak. 
• Instalazio-gelak eta eremu teknikoak. Eskatu behar diren dimentsioak eta ezaugarriak. 
• Eremu bizitzeko egokiak. Dimentsioak, eskatu behar diren ezaugarriak, erosotasun-estandarrak.  
• Egokitzapen ergonomikoa. 
• Erabilera espezializatuak: hezkuntza-zentroak, osasun-zentroak, aisia-zentroak, merkataritza-zentroak. Eskatu behar diren 

edukierak, dimentsioak eta ezaugarriak.  
 
2. Eraikinetako osagai ez egiturazkoen eraikuntza-sistemen diseinua. 

o Definizioa, osagaiak, motak.  
o Elementu bereizgarriak. 
o Eraikuntza-sistema baten aukeraketak proiektuan eta obran duen eragina.  
o - Ekoizpen-prozesuak. 
o Eraikuntzako makinak. 
o Eraikuntzako ofizioak: motak eta ezaugarriak. 
o Itxiturak. 

• Fabrikak. Motak eta ezaugarriak, eraikuntza-sistemak, osagaiak, puntu bereziak, piezakatzeak, aparatuak. 
• Aurrefabrikatu arinak. Motak eta ezaugarriak, eraikuntza-sistemak, osagaiak, puntu bereziak. 
• Aurrefabrikatu arinak (errezel-hormak). Motak eta ezaugarriak, eraikuntza-sistemak, osagaiak, puntu bereziak. 

o Obra-unitateak. 
o Partizioak. 

• Trenkadak. Motak eta ezaugarriak, eraikuntza-sistemak, osagaiak, puntu bereziak. 
• Aurrefabrikatuak. Motak eta ezaugarriak, eraikuntza-sistemak, osagaiak, puntu bereziak. 
• Obra-unitateak. Partizioen definizio grafikoa. 

o Arotzeria. 
• Kanpokoa. Motak eta ezaugarriak, osagaiak, puntu bereziak. 
• Barnekoa. Motak eta ezaugarriak, osagaiak, puntu bereziak. 
• Obra-unitateak. 
• Arotzeriaren definizio grafikoa. 

o Estalkiak. 
• Teilatu lauak. Motak eta ezaugarriak, eraikuntza-sistemak, osagaiak, puntu bereziak, diseinuaren oinarriak. 
• Teilatuak. Motak eta ezaugarriak, eraikuntza-sistemak, osagaiak, puntu bereziak, diseinuaren oinarriak. 
• Obra-unitateak. 
• Estalkien definizio grafikoa. 

o - Akaberak. 
• Estaldura zurrunak. Motak eta ezaugarriak, eraikuntza-sistemak, osagaiak, diseinu bereziak. 
• Estaldura malguak. Motak eta ezaugarriak, eraikuntza-sistemak, osagaiak, diseinu bereziak. 
• Estaldura jarraituak. Motak eta ezaugarriak, eraikuntza-sistemak, osagaiak, diseinu bereziak. 
• Pinturak. Motak eta ezaugarriak, eraikuntza-sistemak, diseinu bereziak. 
• Obra-unitateak. 
• Akaberen definizio grafikoa. 
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3. Eraikinetako osagai ez-egiturazkoen irudikapena. 
o Grafismoa eta ikurrak. 
o Informazioa eta eskala. 
o Elementu proportzionalak eta ez-proportzionalak irudikapenean. 
o Espazioen identifikazioa. 
o Eraikuntza-irtenbideen identifikazioa.  

 
4. Berrikuntza teknologikoen eta antolakuntza-berrikuntzen erabilera eraikuntza-proiektuak egitean 

o Ezarri berri diren aplikazio eta ekipo informatiko eta telekomunikazioetako berritzaileak. 
o Eraikuntza-material eta eraikitze-sistema berritzaileak. 
o Domotika. 
o Marrazki-bildumak formatu informatikoan. 
o Eraikuntzako datu-baseak. 
o Artxiboa. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Sartzeko irizpideak 
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. 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF0309 Eraikuntza-proiektuen azterketa. 
. 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Eraikingintza-proiektuen irudikapena              
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