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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA ARTISAU-OBREN AURREKONTUAK EGITEA 
Berariazkoa 

Kodea  UF1060 
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 Txantiloiak eta ereduak egitea 

Iraupena 
80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat datorUC1372_2 HARRI NATURALEKO ARTISAU-OBREN MARRAZKIAK, EREDUAK ETA AURREKONTUAK 
EGITEA gaitasun-ataleko LB6 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1 Artisau-proiektuen aurrekontuak egitea eta partida guztien kostua identifikatzea eta balioestea. 

EI1.1 Aurrekontu bateko atalak kapituluen eta obra-unitateen arabera sailkatzea eta obra batean erabiltzen diren prozesuekin, 
materialekin eta baliabideekin lotzea. 
EI1.2 Harri naturaleko artisau-lan nagusietan erabiltzen diren materialen kantitateak kalkulatzea. 
EI1.3 Harri naturaleko artisau-lan nagusiak egiteko beharrezkoak diren denborak, 
EI1.4 Materialen, produktuen, lanabesen, erreminten eta bestelakoen kostuei buruzko informazio eguneratua lortzea eta merkatuko 
ohiko prezioak bereiztea. 
EI1.5 Atalen prezioa kalkulatzea dagozkien kostuen (materialak, ekipamenduak, eskulana eta bestelakoak) arabera. 
EI1.6 Guztizko aurrekontua ateratzea atal guztien batura partzialak abiapuntu hartuta, eta kapituluen arabera ordenatzea. 
EI1.7 Aurrekontuak egiteko erabiltzen diren dokumentuak identifikatzea eta aurkezteko moduak bereiztea, dela eskuzko euskarrian, 
dela euskarri digitalean. 
EI1.8 Harri naturaleko obra baten aurrekontuan:  

- Proiektu-mota eta obraren lantze-prozesuak identifikatzea emandako espezifikazioak abiapuntu hartuta. 
- Behar izango diren materialak eta materialen kantitateak kalkulatzea. 
- Material horien aleko kostuari buruzko informazioa lortzea eta guztizko batura egitea, kalkulatutako zenbatekoen arabera. 
- Beharrezkoak diren lanabesak, erremintak, ekipamenduak eta bestelako baliabide materialak identifikatzea. 
- Baliabide horien kostua (eskuratzea, amortizatzea, alokatzea, besteak beste) kalkulatzea. 
- Prozesu bakoitzerako zenbat ordu behar izango den kalkulatzea, baita guztizko batura ere. 
- Guztizko aurrekontua egitea eta kapituluen eta obra-unitateen arabera ordenatuta aurkeztea.  
- Dagokion dokumentazioa hautatzea eta betetzea, zehatz-mehatz eta modu ordenatuan. 

 
Edukiak: 
1. Harri naturaleko artisau-obren aurrekontua egitea.  

- Aurrekontuaren egitura: kapituluak eta obra-unitateak. 
- Materialak: kantitateak kalkulatzea. 
- Obra-unitateen kostua:  

• Materiala.  
• Makinak, erremintak, lanabesak. 
• Instalazioak, baliabide osagarriak. 
• Langileak. 
• Bilgarriak. 
• Garraioa.  
• Jartzea. 
• Gastu orokorrak (hornidurak eta bestelakoak). 

- Kapituluen arabera ordenatzea. 
- Denborak kalkulatzea. 
- Merkataritzako marjina (etekinak, %-a). 
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- Partzialak eta guztizkoak kalkulatzea. 
- Aurrekontua aurkezteko formatua. 
- Egoera-orriak.  
- Aurrekontuak kalkulatzeko aplikazio informatikoak.  
- Aurrekontuen kontrola eta jarraipena.  
- Artxiboa. 

 
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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