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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA HARRI NATURALA JARTZEKO BALIABIDE MATERIALEN 

ANTOLAMENDUA ETA GAINBEGIRAKETA Berariazkoa 
Kodea  UF0749 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturaleko proiektuen diseinua eta koordinazioa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Harri naturaleko elementuak jartzeko lanen programazioa eta 

gainbegiraketa 
Iraupena 120 

Harri naturala jartzeko giza baliabideen antolamendua eta 
gainbegiraketa 30 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak Harri naturala jartzeko lanen kalitate-kontrola 
Iraupena 

40 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0868_3 HARRI NATURALEKO ELEMENTUEN JARTZE-LANAK PROGRAMATZEA ETA 
GAINBEGIRATZEA gaitasun-ataleko LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Harri naturaleko elementuak jartzeko prozesuak aztertzea eta garatzea eta lanaren faseak eta jarduera erabiltzen diren instalazio, 
ekipamendu eta makineriarekin lotzea, hargintza-memoria, gainerako dokumentazio teknikoa eta obraren plangintza orokorra abiapuntu 
hartuta. 

EI1.1 Eraikuntza-prozesuak bereiztea eta lanen fase nagusiak eta bilakaera logikoa deskribatzea. 
EI1.2 Harri naturaleko piezak obran jartzeko metodoak (ainguraketak, morteroak, itsasgarriak, hezurren erara eta bestelakoak) 
identifikatzea eta bakoitzaren ezaugarriak, aplikazioak eta bakoitzari dagokion prozesu operatiboa deskribatzea. 
EI1.3 Harri naturaleko elementuak jartzeko prozesua eraikuntza-obra bateko lanaren prozesu osoarekin lotzea, lan guztien 
sekuentzia egokia zehaztearren, baita behar diren laneko baliabideak ere. 
EI1.4 Produkzio-prozesuetako programazio- eta azterketa-teknikak aplikatzea eta etxegintzan edo obra zibilean erabiltzen 
direnekin lotzea, baita zuzenketa-sistemak ere. 
EI1.5 Prozesu bakoitzerako beharrezkoak diren jarduerak identifikatzea eta bakoitzean beharrezkoak diren denborak eta 
baliabideak aintzat hartzea. 
EI1.6 Eraikuntza-obretan parte hartzen duten lanpostu nagusiak identifikatzea eta harri naturala jartzen parte hartzen duten 
lanpostuekin lotzea.  
EI1.7 Harri naturaleko elementuak jartzeko beharrezkoak diren ekipamenduak, erremintak, tresnak, materialak eta kontsumigarriak 
identifikatzea. 
EI1.8 Harria jartzeko prozesuan parte hartzen duten eraikuntza-obra bateko instalazioak (biltegiak, aldagelak), makineria eta 
ekipamendu osagarriak (jasotzeko eta garraiatzeko bideak) identifikatzea eta horien aplikazio nagusiekin, ahalmenekin eta 
mugekin lotzea.  
EI1.9 Baliabide osagarriak instalatzeko eta erabiltzeko indarrean dagoen araudia ezagutzea.  
EI1.10 Eraikin baten zatirik erresistenteenak eta hain erresistenteak ez direnak edo lanak eragozten dituztenak bereiztea, 
materialen metaketa-ahalmena balioesteko. 
EI1.11 Eraikuntza-obretan derrigorrezkoak diren segurtasun-neurriak identifikatzea eta harri naturaleko elementuen eta multzoen 
jartze-lanetarako beharrezkoak diren babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak bereziki adieraztea. 
EI1.12 Harri naturalen moten ezaugarriak eta portaera mekanikoa jartze-prozesuekin lotzea, jartze-prozesuetan kontuan izan 
behar diren eta izan daitezkeen mugak edo arazoak (deformazioak, hausturak, kalitate-akatsak) detektatzeko. 
1.13 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Materialak, baliabide osagarriak, langileak eta aurreikusitako gainerako premiak hargintza-memorian identifikatzea eta 
horien zerrenda bat egitea, aurreikuspenak balioesteko aukera izanik fabrikazioaren edo obran jartzeko prozesuaren 
arabera. 

- Obraren errealitatea araudiarekin alderatzea: Laneko arriskuen prebentzioari buruzkoa, Udalarena, ingurumena 
babesteari buruzkoa. 
 

A2: Harri naturaleko proiektuetan jartze-lanak kontrolatzeko eta gainbegiratzeko prozedurak aztertzea eta garatzea. 
EI2.1 Jartze-lanak gainbegiratzeko eta kontrolatzeko beharrezkoa den informazioa identifikatzea eta interpretatzea. 
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EI2.2 Harri naturalaren industrian jartze-prozesuak kontrolatzeko eta gainbegiratzeko ezarrita dauden ohiko prozedurak 
deskribatzea. 
EI2.3 Jartze-lanak gainbegiratzeko beharrezkoak diren dokumentuak (gorabeheren parteak, mantentze-lanetako fitxak, prozesuen 
kontrol-orriak, lan-parteak) lantzea, sistema tradizionalen bitartez edo programa eta baliabide informatikoak aplikatuta. 
EI2.4 Ekoizpen-baliabideen mantentze-lanetarako programak eta ekintzak interpretatzea, betetzen direla kontrolatzeko. 
EI2.5 Laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauditik, aplika daitezkeen arauak identifikatzea eta harri naturala jartzeko lanetan 
identifikatutako laneko arrisku-motak ezagutzea, arrisku horiek minimizatzeko edo ezabatzeko neurri espezifikoekin lotuta: 
jarduteko arauak, norbera babesteko ekipamenduak eta segurtasun-baliabide kolektiboak. 
EI2.6 Ingurumena babesteari buruz aplikatu beharreko araudian harri naturala jartzearen berezko arriskuak identifikatzea eta kasu 
bakoitzean nahitaez bete beharreko jardun-arauekin, instalazioekin eta ekipamenduekin lotzea (hondakinak, enbalajeak). 
EI2.7 Jartze-lanetan izan daitezkeen desbideratzeak aztertzea kasu bakoitzean konponbide egokiena proposatzeko, justifikatuta 
betiere. 
EI2.8 Jartze-prozesua aztertzea, jartze-prozesuaren alderdiei buruzko hobekuntzak proposatzeko. 
 
Edukiak 
 

1. Harri naturaleko obrak jartzeko sistemak. 
- Jartzeko sistemak: 

• Lodieretan eta estalduretan. 
• Plakak, atxikiak eta/edo ainguratuak. 
• Transaireztatuak. 
• Harlangaitz-horma. 
• Zoladurak.  Harri-zoladurak. 
• Prozedura operatiboa. 

- Elementu bereziak jartzea: inguraketak, erlaitzak, eskailerak, balaustradak, zutabeak, elementu apaingarriak.    Prozedura 
operatiboa. 

- Beste material batzuekiko elkarguneen konponbidea. 
- Puntu berezien konponbidea. 

 
2. Harri naturaleko obrak jartzeko ekipamenduak eta makineria. 

- Instalazioak: Aldagelak, biltegiak, komunak. 
- Ekipoak: garabiak, plataformak, aldamioak, dibidietak. 
- Erremintak eta lanabesak: ebakigailuak, zulagailuak, zerrak, disko-makina, mazoak, mailuak, mailu pikatzailea, giltzak. Nibelak, 

plomuak eta mirak, eskuairak, sasi-eskuaira, zinta metrikoa, flexometroak. Paletak, paletinak, kuboak, azpila. 
- Oragailua eta hormigoi-makina. 
- Materialak: ainguraketak, erretxinak, morteroak, junturetarako produktuak, koloragarriak, 
- grafittien aurkakoak, iragazgaizgarriak, ur- eta olio-uxagarriak, fungizidak. 

 
3. Jartze-prozesuaren plangintza, kontrola eta gainbegiraketa. 

- Eraikuntza-proiektua. Prozesuak. Faseak. Jarduera nagusiak. 
- Harri naturala jartzeko prozesua. Faseak. Jarduera eta eragiketa nagusiak. 
- Obrako eskumeneko zuzendaritzarekiko koordinazioa. 
- Denbora partzialen eta guztizkoen aurreikuspena. 
- Baliabide teknikoen aurreikuspena: ekipamenduak, makineria, ekipo osagarriak. 
- Instalazioen, ekipamenduen, makineriaren eta baliabide osagarrien mantentze-lanetako planak. Interpretazioa. 
- Materialen aurreikuspena. Biltegiratzea kudeatzea. Metaketak. Hondakinen kudeaketa. 
- Materialen ezaugarri teknikoak: fisiko-mekanikoak eta kimikoak. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko plana. Prebentzio-neurriak. Babes kolektiboko ekipamenduak: hesiak, seinaleak, barrera 

elektronikoak, seinale akustikoak eta argi-seinaleak, larrialdiko botoiak eta lerroak, lan- eta ebakuazio-ibilbideak. 
- Ingurumena babesteko plana. Hartu beharreko neurriak. Hondakinak. Sailkapena. 
- Tratamenduak. 
- Puntu kritiko eta akats nagusiak jartze-lanetan. 
- Dokumentazio teknikoa: lan-parteak, gorabeheren parteak, mantentze-lanetako fitxak. 
- Kalitatea hobetzeko prozesuak harri naturalaren jartze-lanetan. 

 
 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
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– 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: Harri naturaleko proiektuen diseinua eta koordinazioa. 
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