
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA HARRI NATURALEKO BLOKEAREN HARRERA ETA 

BILTEGIRATZEA Berariazkoa 
Kodea  UF0477 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturala lantzea Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Harri naturaleko blokea ebakitzea Iraupena 130 

Harrizko blokeak ebakitzeko makinen erabilera. 60 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Produktu erdilanduen kalitate-kontrola. 

Iraupena 
40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0634_2 HARRI NATURALEKO BLOKEA EBAKITZEA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Blokeen harrera egiteko eta blokeak sailkatzeko ezarritako prozedurak aplikatzea, blokeen ezaugarriei eta merkatu-estandarrei jarraikiz, 

eta neurriak eta kalitatea egiaztatuz.  
EI1.1 Blokeen parkea antolatzeko beharrezko baldintzak identifikatzea, eskuragarri dagoen espazioa optimizatuz eta materialen 
mugimendu eta ibilbideak murriztuz. 
EI1.2 Blokeen kalitate-estandar nagusiak identifikatzea, harri-mota bakoitzaren arabera.  
EI1.3 Blokeak neurtu eta sailkatzeko erabili ohi diren irizpideen berri izatea. 
EI1.4 Bloke-parkearen neurrien eta biltegiratu beharreko materialaren bolumenaren araberako kasu praktiko batean: 

- Antolaketa-irizpideak ezartzea. 
- Hartu beharreko segurtasun-neurriak deskribatzea.  
- Harrizko blokeak garbitzea eta ikuskatu ahala sailkatzea. 
- Blokeak neurtzea. 
- Emaitza markatu eta erregistratzea, ezarritako kodetze-sistemaren arabera. 
- Blokeak parkean estibatu eta egonkortzea.  

 
Edukiak 
1. Harri naturaleko blokeen harrera  

o Blokearen harrera  
o Blokearen deskarga  
o Blokeen garbiketa 
o Kodetzea eta erregistratzea. 

 
2. Harri naturaleko blokeen sailkapena  

o Harri naturala. Harri naturalaren ezaugarri fisiko eta mekanikoak. 
o Harri naturalaren irregulartasunak: akatsak, zintak, betak, kontzentrazioak, pitzadurak, ileak, hutsune txikiak, orbanak, 

kristalizazioak.  
o Harri naturalaren motak. 
o Harri naturaleko blokeak kontrolatzeko irizpideak. 
o Blokearen kalitate-estandarrak. Onartzeko eta baztertzeko irizpideak. 
o Blokeak neurtzeko eta sailkatzeko sistemak.  
o Kodetzea eta erregistratzea. 

 
3. Harri naturaleko blokeak biltegiratzea  

o Blokeen parkea. Ezaugarriak eta antolaketa. 
o Blokeak biltegiratzea. 
o Kodetzea eta erregistratzea. 
o Biltegiak kontrolatzeko terminal informatikoak. 
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C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Sartzeko irizpideak 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-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: Harri naturala lantzea.              
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