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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA ARTISAU-OBREN BOZETOAK ETA PLANOAK 
Berariazkoa 

Kodea  UF1058 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturalezko artisau- eta zaharberritze-obrak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Harri naturaleko artisau-obren marrazkiak, ereduak eta aurrekontuak Iraupena 200 

Txantiloiak eta ereduak egitea 80 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Artisau-obren aurrekontuak egitea 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat datorUC1372_2 HARRI NATURALEKO ARTISAU-OBREN MARRAZKIAK, EREDUAK ETA AURREKONTUAK 
EGITEA gaitasun-ataleko LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1 Artisau-proiektu baten egitura, dokumentuak eta eduki orokorrak deskribatzea eta proiektuan biltzen diren dokumentazioa eta irudikapen 
grafikoak interpretatzea. 

EI1.1 Artisau-proiektu bat osatzen duten osagaiak eta proiektuaren egitura deskribatzea eta proiektuaren alderdi guztiak irudikatzeko 
egokienak diren baliabideak ezagutzea.  
EI1.2 Harri naturaleko artisau-proiektu bat lantzeko dokumentazio-iturriak identifikatzea eta proiektuaren ezaugarri eta eduki nagusiak 
ezagutzea. 
EI1.3 Artisau-proiektuetan erabiltzen diren irudikapen grafikoko sistema guztiak ezagutzea (diedrikoa, axonometrikoa, plano kotatuak 
eta perspektibak), eta horien ezaugarriak eta propietateak identifikatzea. 
EI1.4 Kolore-esfera eta eskala kromatikoa ezagutzea eta kolore primarioak eta sekundarioak identifikatzea. 
EI1.5 Irudikapen grafikoko programa informatiko nagusiak bereiztea eta horien ezaugarriak eta aplikazioak identifikatzea.  
EI1.6 Artisau-obrak hiru dimentsiotan irudikatzeko erabiltzen diren ereduen eta maketen motak deskribatzea eta horien aplikazioekin, 
erabilitako materialekin, eskalekin eta definizio-mailarekin lotzea. 

A2 Bozetoak marraztea, dela eskuz, dela ordenagailuz, artisau-obrak irudikatzeko eta irudikapen grafikoko hainbat teknika erabiltzea. 
EI2.1: Marrazketako eta konposizioko oinarrizko kontzeptuak zerrendatzea eta forma geometrikoak eta horien konbinazioak 
identifikatzea. 
EI2.2 Argia eta itzala irudikatzeko teknikak identifikatzea eta aplikatzea bolumenak erreproduzitzeko, eta tekniken funtzio nagusiak 
ezagutzea.  
EI2.3 Objektuak bi dimentsiotan lerroen bitartez irudikatzeko teknikak aplikatzea eta eskalak, proportzioak eta perspektibak 
identifikatzea. 
EI2.4 Argi eta itzalen teknikak (marradura) identifikatzea eta aplikatzea bolumenak irudikatzeko, eta tekniken ezaugarriak ezagutzea.  
EI2.5 Arte- eta artisau-obren marrazkiak margotzeko teknikak eta materialak ezagutzea eta aplikatzea, bakoitzaren propietateak eta 
ezaugarriak ezagutzea eta irudikatu beharreko materialekin edo testurekin lotzea. 
EI2.6 Programa informatiko nagusiak erabiltzea marrazki artistikoak egiteko eta programa horien funtzio eta aplikazio nagusiak 
ezagutzea.  
EI2.7 Bozetoak eta marrazkiak sailkatzeko, ordenatzeko eta artxibatzeko sistemak adieraztea eta horien ezaugarriak eta aplikazioa 
deskribatzea. 
EI2.8 Argibide orokorrak edo objektu erreal bat/batzuk abiapuntu hartuta, artisau-obra baten bozetoa egitea eskuz: 

- Objektu bakoitzaren lerroak trazatuta, jatorrizko proportzioei eutsita. 
- Bolumenak erreproduzituta argien eta itzalen bitartez. 
- Kolorea aplikatuta materialen eta testuren arabera. 
- Egindako bozetoak gordeta eta artxibatuta. 

CE2.9 Argibide orokorrak edo objektu erreal bat/batzuk abiapuntu hartuta, artisau-obra baten bozetoa egitea dagokion programa 
informatikoarekin: 

- Objektu bakoitzaren lerroak trazatuta, jatorrizko proportzioei eutsita. 
- Bolumenak erreproduzituta argien eta itzalen bitartez. 
- Kolorea aplikatuta. 
- Egindako bozetoak gordeta eta artxibatuta. 

 1



Euskal Enplegu Zerbitzua  

A3 Marrazki teknikoak egitea, dela eskuz, dela aplikazio informatiko espezifikoak erabilita, artisau-obrak zehatz-mehatz irudikatzeko, betiere 
bozetoak eta/edo marrazki artistikoak eta informazio grafikoa abiapuntu hartuta. 

EI3.1 Arte- eta artisau-proiektuetan erabiltzen diren irudikapen grafikoko sistema guztiak ezagutzea (diedrikoa, axonometrikoa, plano 
kotatuak eta perspektibak), eta horien ezaugarriak eta aplikazioak identifikatzea.  
EI3.2 Irudikapen-sistemak artisau-obren motekin lotzea, ezaugarriak eta adierazi beharreko ideiaren arabera. 
EI3.3 Kotak, errotuluak, sinboloak eta legendak adierazteko sistema normalizatuak deskribatzea eta aplikatzea, eta dagozkien 
eskalak erabiltzea. 
EI3.4 Marrazketa teknikoko programa informatiko nagusiak erabiltzea, eta horien funtzio eta aplikazio nagusiak identifikatzea. 
EI3.5 Marrazki teknikoak sailkatzeko, ordenatzeko eta artxibatzeko sistemak erabiltzea eta horien aplikazio nagusiak identifikatzea. 
EI3.6 Arte- edo artisau-obra baten planoak eta zati-planoak egitean (eskuz edo ordenagailuz), 
honako lan hauek egin behar dira: 

- - Irudikapen-sistema egokia hautatzea obraren ezaugarriak kontuan izanik. 
- - Eskala egokia hautatzea, behar besteko definizio-maila eskaintzearren. 
- - Xehetasun-marrazkiak eta zati-planoak egitea. 
- - Kotatzea sistema normalizatuarekin. 
- - Sinbologia eta legendak delineatzea. 
- - Planoak artxibatzea euskarri konbentzionalean edo digitalean. 

 

Edukiak: 
1. Artisau-proiektuak.  

- Proiektua definitzea: egitura, forma, dimentsioak. 
- Dokumentazio-iturriak eta -baliabideak: liburuak, aldizkari espezializatuak, Internet. 
- Materialak (harria, zura, metala, sintetikoak):  

• Aukeraketa. 
• Materiala bilatzea: erabilgarritasuna, kantitatea, dimentsioak. 
• Materialaren kontrastearen laginak. 

- Sortutako dokumentazioa erregistratzeko, kodetzeko eta artxibatzeko sistemak. 
2. Artisau-proiektuen bozetoen marrazkia. 

- Bozetoak marrazteko teknikak. 
- Marrazketako materialak eta lanabesak. 
- Lerroa. Planoa eta bolumena. Objektuak bi dimentsiotan irudikatzea.  
- Proportzioa. Eskalak. Perspektibak.  
- Kolorea. Kolore primarioak eta sekundarioak. Kolore-esfera eta eskala kromatikoa. Kolore-teknikak. Materialak. Erabilera.  
- Testurak. Materialak eta akaberak irudikatzea.  
- Argia eta itzalak. Funtzioak. Bolumenak irudikatzea. 
- Konposizioak forma geometrikoekin. 
- Forma organikoak. 
- Giza irudia: proportzioak. 

3. Marrazketako programa informatikoak artisau-proiektuetan aplikatzea.  
- Diseinuko aplikazio informatikoak: 

• Ezaugarriak. 
• Aplikazioak. 
• Bi eta hiru dimentsioko marrazkia.  
• Entitateak, solidoak, blokeak, objektuak, geruzak. 
• Betegarriaren eta koloreztatzearen funtzioak, patroiak. 
• Efektuak eta iragazkiak. 

- Marrazketa teknikoko programa informatikoak: 
• Ezaugarriak.  
• Aplikazioak. 
• Marrazketa bektoriala. Entitateak, solidoak, blokeak, objektuak, geruzak.  
• Efektuak eta iragazkiak.  
• Kalkulu-funtzioak.  

- Sortutako dokumentazioa erregistratzeko, kodetzeko eta artxibatzeko sistemak. 
- Lanak aurkeztea. Inprimatzea. 

4. Marrazketa teknikoa artisau-proiektuetan aplikatuta.  
- Marrazketa teknikoko materialak eta lanabesak.  
- Marrazketa teknikoko programa informatikoak. 
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- Irudikapen-sistemak: 
• Sistema diedrikoa.  
• Plano kotatuen sistema.  
• Sistema axonometrikoa. 
• Cavaliere perspektiba.  
• Perspektiba konikoa.  

- Irudikapen-sistemaren hautaketa.  
- Irudikapen-sistema aplikatzea hasierako bozetoa abiapuntu hartuta.  
- Eskalak. Aukeraketa. Aplikazioa.  
- Xehetasunak. Elaborazioa.  
- Piezakatzeak. Elaborazioa.  
- Normalizazioa:  

• Sinbologia.  
• Errotuluak.  
• Kotak.  
• Legendak. 

- Marradura. Aplikazioa.  
- Patroiak. 
- Marrazki teknikoak sailkatzeko, ordenatzeko eta artxibatzeko sistemak. 

 
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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Harri naturalezko artisau- eta zaharberritze-obrak 
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