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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA TRAZADURAK EGITEA 
Baldintzatua 

Kodea  UF0313 
Lanbide-arloa ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Lanbide-eremua Obra-proiektuak eta -segimendua 
Profesionaltasun-ziurtagiria Obra zibileko proiektuen irudikapena Maila 3 
Prestakuntza-modulua  ERREPIDE- ETA URBANIZAZIO-PROIEKTUAK Iraupena 200 

Eraikuntza-proiektuen azterketa (zeharkakoa) 80 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Errepideen eta hiri-bideen trazadura egiteko prozesuak 

Iraupena 
80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0641_3 ERREPIDE- ETA URBANIZAZIO-PROIEKTUAK EGITEA ETA HAIEN GARAPENA 
GAINBEGIRATZEA gaitasun-ataleko LB6, LB7 eta LB8 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Errepideen eta hiri-bideen trazadurak egitea aplikazio informatikoak erabiliz, abiapuntuko datuak doituz zehaztutako bariazioak lortzeko, 

eta neurketak egiteko behar diren emaitzak lortuz. 
EI1.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan errepide baten trazaduraren kasu praktiko batean: 

o Errepidearen euskarriko definizio topografikoa sartzea, abiapuntu gisa lur-eremu baten eredu digital bat eta zehaztu 
beharreko lur-eremu edo eraikuntza batzuen kartografia partziala hartuz. 

o Erabilitako aplikazio informatikoan trazadurak ezartzeko zer parametro behar diren adieraztea, parametro orokorrak 
bereiztea eta haien ohiko balioak zehaztea. 

o Gutxi gorabeherako definiziora egokitutako trazadura bat egitea, krokisak edo goitiko bistako marrazkia eginez 
euskarriaren gainean. 

o Bi punturen arteko trazadura bat egitea, lur-mugimenduaren balantzea minimizatuz. 
o Beharrezko diren luzetarako eta zeharkako profilak lortzea, kontuan hartuz lur-eremuaren konposizio geologikoa, eta 

diseinu lagunduko aplikazioekin bateragarri diren formatuekin esportatzea. 
 

A2: Trazadura baten aukera guztiak garatzea, osagai bakoitza baloratuz lur-eremuaren ezaugarrien arabera. 
EI2.1 Trazadura jakin batek izan behar dituen eraikuntza-ezaugarriak zerrendatzea, eta elementuek baldintza horiek betetzeko zer 
ekarpen egiten duten zehaztea. 
EI2.2 Errepide baterako trazadura-mota guztiak zerrendatzea, bakoitzarentzako eraikuntza-irtenbideak bereiztea eta bakoitzaren 
osagaiak zehaztea. 
EI2.3 Trazadura jakin bat osatzen duten erretenak zerrendatzea, bakoitza bereiztea, eta ezaugarriak zehaztea materialen arabera. 
EI2.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, aurkeztutako eraikuntza-xehetasunek duten 
eraginkortasuna baloratzea eta/edo konparatzea, eta hobekuntzak proposatzea erabilitako trazaduretarako edo haien banaketarako. 

 
Edukiak 
1. Obra zibiletan erabiltzen diren eraikuntza-sistemen azterketa 

o Definizioa, osagaiak, eraikuntza-sistema motak.  
o Eraikuntza-sistemen arteko elementu bereizgarriak. 
o Eraikuntza-sistema baten aukeraketak proiektuan eta obran duen eragina.  
o Produkzio-prozesuak.  

 
2. Seinalizazioaren eta segurtasunaren aplikazioa obra zibiletan 

o Seinalizazioa, seinale normalizatuak. 
o Obrako zirkulazioa, ibilbideak. 
o Segurtasun-instalazioak. Motak eta ezaugarriak, osagaiak. 
o Obra-unitateak. 
o Segurtasun-planoen garapena. 

 
3. Berrikuntza teknologikoko eta antolakuntza-berrikuntzako faktoreak errepide- eta urbanizazio-proiektuak egitean 
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o Ezarri berri diren aplikazio eta ekipo informatiko berritzaileak. 
o Ezarri berri diren antolaketa- eta produkzio-prozesu berritzaileak. 
o Ezarri berri diren eraikuntza- eta funtzio-material eta -irtenbide berritzaileak. 

 
4. Bulegotikako eta informatikako aplikazioak obra linealetan 

o Trukerako formatuen kudeaketa, lur-eremuaren eredu digitala sartzea, parametroak sartzea, trazadurak egitea, luzetarako eta 
zeharkako profilak irudikatzea, kubikazioak kalkulatzea, emaitzak aurkeztea, irteera grafikoa. 

o Inportazio- eta esportazio-formatuak kudeatzea. 
o Kalkulu-orriak eta datu-baseak editatzea eta ustiatzea. 
o Aurkezpenak editatzea.  
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 da UF0309 Eraikuntza-proiektuen azterketa. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Obra zibileko proiektuen irudikapena  
 


