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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA TXANTILOIAK ETA EREDUAK EGITEA 
Berariazkoa 

Kodea  UF1059 
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 

Artisau-obren bozetoak eta planoak 90 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 LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Txantiloiak egitea artisau-obretan formak trazatzeko eta/edo egiaztatzeko, eta kopurua eta erabilitako materiala obra-moten eta lanketa-
prozesuen arabera egokitzea. 

EI1.1 Artisau-lanetako formak trazatzeko eta egiaztatzeko beharrezkoak diren txantiloiak diseinatu eta marrazteko teknikak 
identifikatzea, proiektu definitu bat abiapuntu hartuta eta egin beharreko obraren eta lanketa-prozesuaren arabera.  
EI1.2 Euskarri-materialen gainean txantiloien profila trazatzeko prozesua identifikatzea, aldez aurreko diseinuarekin bat datozela 
ziurtatzea eta txantiloiaren neurriak abiapuntu hartutako planoetan adierazitakoekin bat datozela egiaztatzea. 
EI1.3 Txantiloiak mozteko prozesua identifikatzea, txantiloia definitzen duten lerroak edo puntuak errespetatuta, baita sorbatzak 
akabatzeko prozesua ere. 
EI1.4 Osasun- eta segurtasun-arriskuei dagokienez, txantiloiak egitean erabiltzen diren materialen, erreminten eta makineriaren 
manipulazioarekin loturikoak ezagutzea eta hartu beharreko prebentzio-neurriekin lotzea.  
EI1.5 Artisau-obra baterako txantiloiak egitean, proiektuaren dokumentazio teknikoa eta/edo argibide orokorrak abiapuntu hartuta, 
honako lan hauek egin behar dira: 

- Obraren formak trazatzeko eta egiaztatzeko zenbat txantiloi behar diren identifikatzea. 
- Txantiloiak egiteko euskarri-material egokia hautatzea. 
- Ebaketako eta akabatzeko makineria edo lanabesak hautatzea. 
- Horien egoera operatiboa eta segurtasun-baldintzak egiaztatzea indarreko araudiari jarraikiz. 
- Txantiloi bakoitza dokumentazioari jarraikiz diseinatzea. 
- Txantiloia egiteko hautatutako materialaren gainean diseinu bakoitzaren profilak marraztea, dagozkion forma eta 

neurriekin, eskala errealean. 
- Txantiloiak moztea marrazki kotatuetan edo dokumentazioak definitzen dituzten lerro edo puntuetara ahalik eta gehien 

hurbilduta. 
- Sorbatzak akabatzea. 
- Txantiloi bakoitzaren profilak euskarri-materialaren gainean trazatzea. 
- Txantiloiaren neurriak eta abiapuntu hartutako planoetan adierazitakoak bat datozela egiaztatzea. 
- Egindako obra txantiloiarekin eta dokumentazio teknikoan ezarritakoarekin bat datorrela egiaztatzea gerora. 

A2: Proiektuak hiru dimentsiotan irudikatzea modelatze-tekniken eta teknika mistoen bitartez (mihiztatzea, gehitzea, tailaketa eta 
bestelakoak), materialen arabera erreminta eta lanabes egokiak erabilita. 

EI2.1 Maketak eta ereduak egiteko erabil daitezkeen materialak deskribatzea eta horien aplikazio-ezaugarriak bereiztea. 
EI2.2 Maketak eta ereduak egiteko erabiltzen diren teknikak, erremintak eta lanabesak identifikatzea eta erabili beharreko 
materialekin lotzea.  
EI2.4 Bolumenak sortzeko tekniken ezaugarriak zehaztea eta metodo guztiak bereiztea: gehitzea, kentzea eta bestelakoak, eta 
hainbat eskala aplikatzea. 
EI2.5 Bolumenak birtualki, 3Dko aplikazio informatikoen bitartez sortzeko teknikak erabiltzea eta egin beharreko objektua zehatz-
mehatz irudikatzea. 
EI2.6 Maketak eta ereduak fabrikatzeko armadura-motak ezagutzea eta horien aplikazioak bereiztea.  
EI2.7 Ereduen eta maketen akabera-motak eta -teknikak identifikatzea, eta erabilitako materialarekin eta gerora izango duen 
erabilerarekin lotzea. 
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EI6.8 Bozeto edo marrazki artistiko edo teknikoak abiapuntu hartuta eta argibide orokorrei jarraikiz, hiru dimentsioko eredu bat egitea 
adierazitako teknikak eta materialak erabilita. 

 
Edukiak: 
1. Txantiloiak egitea.  

- Marrazkiak eta dokumentazio teknikoa interpretatzea.  
- Egin beharreko txantiloi-mota. 
- Txantiloiak egiteko teknikak.  
- Erabilitako materialak: zura, metalezko xafla, azetatoak, poliestirenoa, kartoi mehea, landare-papera eta bestelakoak.  
- Txantiloiak ebakitzeko elementuak: zerrak, limak, guraizeak, ebakigailuak, lixak eta bestelakoak. 
- Teknikak, materialak eta ekipamenduak hautatzea. Irizpideak.  
- Txantiloiaren diseinua/marrazketa.  
- Materialaren gainean trazatzeko teknikak.  
- Formak eta neurriak egiaztatzea.  
- Txantiloia ebakitzea. 
- Sorbatzen tratamendua. 
- Arriskuak eta segurtasun-elementuak txantiloiak ebakitzeko, lantzeko eta akabatzeko prozesuetan. 
- Hondakinen kudeaketa. 

2. Ereduak eta maketak egitea.  
- Espazio kontzeptua, positibo eta negatibo kontzeptuak. 
- Hiru dimentsioko hizkuntzaren adierazpen-elementuak: forma, funtzioa eta egitura. 
- Teknika bolumetrikoak:  

• Gehitzea.  
• Kentzea.  
• Beste batzuk. 

- Lantzeko teknika hautatzea.  
- Erabilitako materialak: buztina, igeltsua, plastilina, poliestirenoa, zurak, alanbreak, itsasgarriak, erretxinak eta bestelakoak. 

Aukeraketa. 
- Makinak, lanabesak eta erremintak, eskuzkoak eta elektrikoak: disko-makinak eta akabatzeko fresatzeko makinak, txotxak, 

espatulak, hustugailuak, mailuak, kurrikak, ebakigailuak eta bestelakoak.  Aukeraketa. Erabilera.  
- Egiturak eta armadurak. Motak. Hautaketa. Egitea.  
- Eskalak aplikatzea. Handitze- eta txikitze-prozesuak eta -motak. 
- Formak eta neurriak egiaztatzea.  
- Kolorea eta testura. Akaberak. Motak. Teknikak. Aukeraketa. Egitea.  
- Lan-arriskuen prebentzioa.  
- Hondakinen kudeaketa.  

3. Txantiloiak eta ereduak egitea 2Dko eta 3Dko programa informatikoekin.  
- Txantiloien trazatua aplikazio informatikoen bitartez.  
- Txantiloiak ebakitzea sistema automatizatuen bitartez. 
- Ereduak diseinatzea 3Dko programa informatikoen bitartez. 
- 3Dko ereduak sortzea zenbakizko kontroleko sistemen bitartez.  
- Txantiloiak egiteko materialak, motak. 

 
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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