
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA HARRI NATURALEKO BLOKEEN SAILKAPENA, NEURKETA ETA 

MARKATZEA Berariazkoa 
Kodea  UF0491 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturalaren erauzketa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Harri naturaleko blokeen konformazioa Iraupena 110 

Bloke primarioaren ebaketa bloke sekundarioa lortzeko 40 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Bloke sekundarioa zatitzea bloke komertzialak eta produktu 

eratorriak lortzeko 
Iraupena 

40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0427_2 HARRI NATURALEKO BLOKEEN KONFORMAZIOA EGITEA gaitasun-ataleko LB3 lanbide-
burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Bloke komertzialak ezaugarrien arabera sailkatzea, neurtzea eta markatzea, biltegiratzeko edo bidaltzeko 

EI1.1 Blokeak sailkatzeko dauden estandar komertzialak eta kalitate-estandarrak identifikatzea. 
EI1.2 Blokeak neurri komertzialetan sailkatzea eta hautatzea, kalitate-estandarrei jarraikiz. 
EI1.3 Merkatuan onartutako neurketa-irizpide nagusiak erabiltzea harri naturaleko blokeak neurtzeko. 
EI1.4 Blokeak markatzeko estandarizatutako kodetze-sistemak aplikatzea blokeak merkaturatzeko. 
EI1.5 Erregistro baten bidez kontrolatzea bloke bakoitza, ezarritako arauen arabera. 

 

Edukiak 
1. Harri naturaleko blokeen sailkapena  

o Harri naturaleko bloke komertzialak sailkatzeko irizpideak.  
o Kalitate-kontrola hargintzako produktuetan.  
o Kalitate-arauak. Kalitate-estandarrak.  
o Izendapen komertzialak. 

 
2. Harri naturaleko blokeen neurketa  

o Blokeak neurtzeko teknikak.  
o Lanabes-motak.  
o Neurketa-irizpideak. 

 
3. Harri naturaleko blokeen markatzea  

o Harri naturaleko blokeak markatzeko teknikak.  
o Zerratzeko lerroak definitzea.  
o Kodeketa-sistemak. Blokeen erregistroa.  
o Hargintzako produktuen manipulazioa, biltegiratzea eta bidalketa: blokeak, lauzak, parpainarria eta abar. 

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
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. 
 

 1



Euskal Enplegu Zerbitzua  

Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Harri naturalaren erauzketa              
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