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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA HARRI NATURALEKO AZKEN PRODUKTUEN ZUINKETA ETA 

SAILKAPENA Berariazkoa 
Kodea  UF0483 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturala lantzea Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Harri naturalean azken produktuak lantzea Iraupena 220 

Harri naturalean azken produktuak lantzea: teknika eta prozesu 
operatiboak. 80 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak 
Arbela leuntzea eta konformatzea 

Iraupena 
80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0636_2 HARRI NATURALEAN AZKEN PRODUKTUAK LANTZEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB4 
lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Dokumentazio teknikoa interpretatzea, neurrira ebakitzeko eta lan berezietako prozesuetako faseekin lotuz. 

EI1.1 Neurrira ebakitzeko lanak eta lan bereziak egiteko beharrezko dokumentazio teknikoa eta informazio-motak identifikatzea. 
EI1.2 Egin beharreko prozesuak identifikatzeko fabrikazio-aginduak, planoak, txantiloiak eta argibide teknikoak interpretatzea, eta 
produktuen fabrikazioa garatzeko faseak eta landu beharreko piezen ezaugarriak bereiztea.  
EI1.3 Eskatutako kalitate-betekizunak zehaztea, lanak egiteko beharrezko materiei buruzko ezaugarriak, eta material-mota, kantitatea, 
neurriak eta azaleko akabera zehaztuz. 
EI1.4 Lanak egiteko beharrezko makinak, erremintak, lanabesak, kontsumigarriak eta baliabide osagarriak identifikatzea. 
EI1.5 Eskuragarri dauden baliabideen arabera harri naturalaren neurrirako ebaketarako eta mekanizaziorako beharrezkoak diren lanen 
sekuentzia logikoa ezartzea. 
EI1.6 Espezifikazio teknikoen araberako txantiloiak egitea. 

 
A2: Zuinketa-eragiketak egitea, espezifikazio teknikoen arabera. 

EI2.1 Ebaki beharreko taula edo piezen gainean zuinketak egitea piezak egitean materiala ahalik eta ondoen aprobetxatzeko moduan, 
materialaren ezaugarri geometrikoak, irregulartasunak eta akatsak kontuan hartuz. 
EI2.2 Eraikuntza-elementu bat osorik zatikatuta entregatzen bada, zain-norabide jakin bati jarraikiz, honako hauek zehaztu behar dira: 

- Ebaki beharreko elementuen posizioa, zainaren arabera. 
- Ahalik eta ebakin gutxien sortzea. 
- Nola maximizatu/minimizatu zainaren efektua azken akaberan. 
- Kurbadura bikoitzeko forma bat zuinkatzea. 
- Piezaren hustuketa zuinkatzea gaineko sukalde batean harraska bat jartzeko.  

 
A3: Harri naturaleko produktu amaituak sailkatzeko, etiketatzeko, enbalatzeko eta kargatzeko prozedurak aplikatzea, ezarritako eskakizun 

teknikoak eta kalitate-estandarrak kontuan hartuz.  
EI3.1 Ebaketatik eta mekanizazioetatik lortutako piezak sailkatzeko erabili diren irizpideak identifikatzea, akatsak detektatzea eta akats 
horiek izan ditzaketen arrazoiak ezartzea. 
EI3.2 Piezak eta multzoak identifikatzeko sistemak aplikatzea, etiketatzean kontuan hartu beharreko datuak bereiziz.  
EI3.3 Enbalatzeko eragiketak egitea landutako piezen ezaugarrien, helmugaren eta erabili beharreko garraio-motaren arabera. 
EI3.4 Piezak biltegiratzeko edo garraiorako prestatzeko ezarritako prozedurak aplikatzea, eta beharrezko dokumentuak idaztea.  
EI3.5 Garraiobide egokian kargatzeko eta egonkortzeko eragiketak egitea, kargaren segurtasuna bermatuz. 
EI3.6 Harri naturaleko piezak pilatzeko, enbalatzeko eta egonkortzeko ezarritako segurtasun-neurriak aplikatzea. 
EI3.7 Enbalatzearen eta etiketatzearen hondakinak dagozkien edukiontzietan sailkatzea, ondoren kudeatzaile baimenduari emateko. 

 
Edukiak 
1. Neurrirako ebaketa-prozesuen eta lan berezien zuinketa eta dokumentazio teknikoa.  

o Prozesu eta dokumentuen interpretazioa.  
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o Harri naturalaren mekanizaziorako dokumentazio teknikoa. Fabrikazio-aginduak. Txantiloiak. Ahozko argibideak. Ordezkatze-
sistemak. Dokumentazio grafikoaren tipologia, klaseak eta ezaugarriak: planoak, krokisak, eraikuntza-xehetasunak. Erabilitako 
sinbologia. 

o Harri naturalaren tipologia. Espezifikazio teknikoak.  
o Neurrira ebakitako eta eraikuntzan erabilitako harri naturaleko elementuen tipologia: fatxadak, zoladurak, paramentuak eskailerak 

eta abar.  
o Ebaketarako zuinketa-klaseak. Luzera, azalera eta bolumena neurtzeko teknikak. Unitateen bihurketa. 
o Lan berezietarako zuinketa-klaseak. Prozesuaren optimizazioan eragiten duten faktoreak. 

 
2. Konformazioa eta mekanizazioak: teknikak, ekipamenduak eta makinak.  

o Harria lantzeko eta ebaketa-tekniketarako erabilitako makina, erreminta eta lanabesen tipologia.  
o Harri naturalaren neurrirako ebaketa: ebaketa zuzena, inklinatua eta kurbatua. Aplikazioak. Metodoak. 
o Mekanizazio-mota desberdinak: artekaketa, zulaketa eskotatzea, fresatzea, puntzonatzea eta beste batzuk. Aplikazioak eta 

metodoak.  
o Materiala kargatu, deskargatu eta garraiatzeko baliabide osagarriak. Motak, ezaugarriak.  
o Norbera babesteko ekipoak. Babes kolektiboko baliabideak.  
o Neurrira ebakitzeko eragiketak. 

 
3. Kalitate-kontrola: azken prozesuak lantzeko prozesuari aplikatzea.  

o Kalitate eta produktibitate kontzeptuak. Prozesuaren fidagarritasuna. 
o Kalitate-kontroleko sistemak produktu amaituak lantzeko prozesuetan.  
o Kalitatea hornikuntzan. Prozesuaren kalitatea. Produktuaren kalitatea. Bezeroekiko harremanak.  
o Kalitatearen ezaugarriak. Kalitatea identifikatzen duten faktoreak. Identifikazio-teknikak.  
o Merkatuko kalitate-estandar nagusiak harri naturaleko tauletarako eta eraikuntza- eta apainketa-elementuetarako.  
o Fabrikazio-akats nagusiak. Hausturak. Azaleko akabera. Lautasuna. Lodiera.  

 
4. Azken produktuak sailkatzea, etiketatzea, enbalatzea eta bidaltzea  

o Produktuen sailkapena. Irizpideak.  
o Piezak, kaxak eta paletak etiketatzea eta markatzea. 
o Enbalatzea eta kargatzea 
o Materiala enbalatzeko, kargatzeko eta garraiatzeko baliabide osagarrien tipologia. Babes-elementuak.  
o Finkapena: zintak eta kableak.  
o Manipulatzeko, biltegiratzeko, etiketatzeko eta markatzeko teknikak.  
o Garraiatzeko dokumentazioa. Karga-oharra. Irteerako txostena. 

 
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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