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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA HARRI NATURALEKO OBREN TAILAKETA 
Berariazkoa 

Kodea  UF1061 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturalezko artisau- eta zaharberritze-obrak. Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Harri naturaleko obren lanketa artisau-moduan Iraupena 220 

Harri naturaleko obren gainazaleko akaberak 60 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Artisau-obren muntaketa, enbalajea eta garraioa 

Iraupena 
70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1373_2 HARRI NATURALEKO OBRAK ARTISAU-MODUAN EGITEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 
lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Harri-moten ezaugarriak bisualki ezagutzea eta harri naturaleko artisau-lanak egiteko egokiak zein diren identifikatzea. 

EI1.1 Artisau-lanak egiteko erabiltzen diren harri-moten ezaugarriak bisualki ezagutzea eta erreferentziazko laginekin alderatzea.  
EI1.2 Harri-moten ezaugarri fisikoak bisualki bereiztea eta hainbat lan-mota egiteko egokiak zein diren identifikatzea.  
EI1.3 Harri naturalaren mota guztien ebaketa-planoak ezagutzea eta azken lanaren akaberan eta ezaugarri fisiko-mekanikoetan duen 
eragina identifikatzea.  
EI1.4 Gainazalaren tratamenduak edo akaberak identifikatzea eta harri-motekin lotzea. 

A2 Harri naturaleko artisau-lanetarako erabiltzen diren teknikak identifikatzea, baita ekipamenduak, makineria, erremintak, instalazioak eta 
baliabide osagarriak ere, eta ezaugarriak, funtzioak eta aplikazioa bereiztea. 

EI2.1 Ebaketako, tailaketako eta akaberako prozesuetan kontrolatu beharreko parametro nagusiak (abiadura, emariak eta 
bestelakoak) identifikatzea, eta balio optimoak ezagutzea harri-motaren, egin beharreko lanaren eta erabili beharreko makineriaren 
eta lanabesaren ezaugarrien arabera. 
EI2.2 Instalazioetako, makineriako eta ekipamendu osagarrietako lehen mailako mantentze-eragiketa nagusiak deskribatzea eta 
eragiketen maiztasuna eta erabilgarritasuna ezagutzea.  
EI2.3 Jasotze-sistema nagusiak identifikatzea eta horien ezaugarriak, aplikazioa eta segurtasun-elementuak bereiztea. 
EI2.4 Euste-elementu osagarriak identifikatzea eta hainbat lanetan duten aplikazioa adieraztea, baita muntatzeko eta desmuntatzeko 
sistema ere. 
EI2.5 Harri naturaleko obren gainazala baliabide fisikoen bitartez ebakitzeko, tailatzeko eta tratatzeko prozedurek pertsonengan duten 
eragin negatiboa zenbatekoa den identifikatzea eta eragin ditzaketen kalteak ezagutzea. 
EI2.6 Harri naturaleko artisau-obrak egitean erabiltzen diren makina eta baliabide osagarrien segurtasun-elementuen egoera eta 
funtzionamendua zein den ezagutzea eta egoera edo erabilera desegokiaren ondorioz pertsonengan eragin ditzaketen kalteak 
adieraztea.  
EI2.7 Harri naturaleko artisau-obrak egitearekin loturiko segurtasun-arau nagusiak identifikatzea eta horien aplikazioa adieraztea.  
EI2.8 Segurtasun-ekipamenduak eta -baliabideak identifikatzea, baita harri naturaleko artisau-obrak egiteko prozesuetarako egokiak 
ote diren ere. 

A3 Ebaketako, tailaketako edo fresaketako eragiketak egitea prozedura teknikoei jarraikiz, harri naturalaren motaren eta egin beharreko 
lanaren arabera eta ingurumena babesteari buruzko araudia errespetatuta.  

EI3.1 Baliabide mekanikoen eta eskuzkoen bidezko arbastatze- eta ebaketa-prozedurak zehaztea eta makineriaren 
funtzionamenduko parametro optimoak eta lanabesen egoera ezagutzea. 
EI3.2 Zuzeneko edo zeharkako tailaketa-prozedurak bereiztea erremintak eta eskuzko makineria erabilita, eta kasu bakoitzean erabili 
beharreko aplikazioak eta erreminta- eta makineria-motak bereiztea. 
EI3.3 Ebakitzeko eta fresatzeko sistema automatikoak ezagutzea eta makinen aplikazioak eta funtzionamenduko parametro optimoak 
ezagutzea, baita lanabesen egoera egokia ere. 
EI3.4 Makineriako, ekipamendu osagarrietako eta erreminten lehen mailako mantentze-eragiketak deskribatzea, eta maiztasun 
optimoa identifikatzea eragiketen arabera. 
EI3.5 Harri naturaleko artisau-obra baten eskuzko ebaketako eta tailaketako lan batean, bozetoak eta multzo-plano nahiz xehetasun-
planoak abiapuntu hartuta, eta segurtasunari eta ingurumena babesteari buruzko arauak errespetatuta, honako lan hauek egin behar 
dira: 

 1



Euskal Enplegu Zerbitzua  

- Lanabesak eta erremintak hautatzea. 
- Lanabesen egoera egiaztatzea eta, kasuan kasu, doitzea. 
- Harri-blokea arbastatzea. 
- Bozetoan eta/edo planoetan emandako forma lortzeko beharrezkoak diren ebaketak egitea. 
- Objektuaren lerroak eta formak tailatzea. 
- Obra bozetoekin eta hasierako planoekin bat datorrela egiaztatzea. 
- Desbideratzeak zuzentzea edo doitzea emandako diseinuaren arabera. 
- Segurtasunari eta ingurumenari buruzko arauak errespetatzea. 

EI3.6 Harri naturaleko artisau-obra bat egiteko, ebaketa eta fresaketa automatikoko lan batean, bozetoak eta multzo-plano nahiz 
xehetasun-planoak abiapuntu hartuta, honako lan hauek egin behar dira: 

- Makineria hautatzea. 
- Harri-blokea makinan ipintzea. 
- Makineria doitzea. 
- Funtzionamendu-parametroak kontrolatzea. 
- Blokea ebakitzea eta fresatzea, eta desbideratzeak izanez gero, zuzenketak edo doitzeak egitea, betiere segurtasunari eta 

ingurumenari buruzko araudia errespetatuta. 
- Diseinatutako artisau-obra egitea. 
- Obra bozetoekin eta hasierako planoekin bat datorrela egiaztatzea. 

 
Edukiak: 
1. Harri naturala: motak eta ezaugarriak.  

- Harri naturalaren motak. Ezaugarriak: 
• Ezaugarri mineralogikoak eta kimikoak. 
• Ezaugarri fisikoak. 
• Ezaugarri mekanikoak. 
• Eraikuntza-ezaugarriak. 

- Harri-motak bisualki identifikatzea. 
- Ebaketa-planoak ezagutzea. 
- Harria hautatzea. Hautatze-irizpideak. 
- Blokeak aukeratzea. Hautatze-irizpideak. 

2. Ebaketako, tailaketako eta fresatzeko instalazioak, ekipamenduak, makineria, erremintak eta lanabesak.  
- Ebaketan, tailaketan eta akaberan erabilitako makinak. 
- Erremintak: prestatzea eta zorroztea. 
- Instalazioak eta ekipamendu osagarriak.  
- Jasotze-sistemak. 
- Euste-elementuak eta aldamioak. 
- Hautsa erauzteko sistemak 
- Segurtasun-neurriak: 

• Norbera babesteko elementuak.  
• Makinen segurtasun-gailuak.  

- Ingurumena babesteko neurriak. Hondakinak: sailkapena eta biltegiratzea. 
- Makineriaren eta lanabesen mantentze-lanak: 

• Maiztasuna eta aldizkakotasuna. 
• Mantentze-lanen plana.  
• Laneko eskuliburuak, argibide teknikoak eta mantentze-lanei buruzkoak.  
• Mantentze-lanen fitxak.  

- Garbitzeko eragiketak. 
3. Harri naturalaren ebaketa eta arbastatzea. 

- Marrazkiak eta dokumentazio teknikoa interpretatzea. 
- Harria V forman edo eskuz ebakitzea. 
- Harria ebakitzeko eskuzko erremintak. Erabilera. 
- Ebaketa mekanikoa. Teknikak eta prozedurak:  

• Zulaketa eta ziriak; mortero hedakorra. 
• Disko diamantatua. Hari diamantatua. 
• Zenbakizko kontroleko makinak. 

- Ebaketako prozesu operatiboa: 
• Ebaketa-prozesuaren antolamendua: faseak, eragiketak, sekuentziak. 
• Blokea ebaketako plataforman edo mahaian modu seguruan ipintzea.  
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• Ebaketa-lanabesak. Aukeraketa. Jartzea. Mantentze-lanak. Aldatzea. 
• Ebaketa-parametroak: ezarpena, kontrola eta doitzea. 
• Ebaketa egitea: angelua, orientazioa, presioa.  
• Ekipamendu osagarrien eta horniduren kontrola. Doikuntza. 
• Norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea. 
• Makinen segurtasun-elementuak egiaztatzea. 

- Arbastatzea erremintekin (eskuzkoak, elektrikoak eta pneumatikoak): 
• Arbastatze-prozesuaren antolamendua: faseak, eragiketak, sekuentziak. 
• Arbastatzeko plataforman edo mahaian blokea modu seguruan ipintzea.  
• Arbastatzeko lanabesak. Aukeraketa. Jartzea. Mantentze-lanak. Aldatzea. 
• Arbastatzea egitea.  Ekipamendu osagarrien eta horniduren kontrola. Doikuntza. 

4. Harri naturaleko artisau-obren tailaketa. 
- Tailaketako teknika eta prozedura tradizionalak.  
- Eskuzko lanabesak eta erremintak. Aukeraketa. Erabilera.  
- Tailaketako teknika eta prozedura mekanikoak.  
- Makina elektrikoak eta pneumatikoak. Aukeraketa. Erabilera. 
- Ebaketa-lanabesak. Aukeraketa. Jartzea. Mantentze-lanak. Aldatzea. 
- Harrizko obraren lerroak trazatzea.  
- Txantiloiak erabiltzea.  
- Handitzeko, murrizteko edo kopiatzeko teknikak erabiltzea.  
- Funtzionamenduko parametro optimoak: ezarpena, kontrola eta doitzea 
- Tailaketa egitea: angelua, orientazioa, presioa.  
- Ekipamendu osagarrien eta horniduren kontrola. Doikuntza. 
- Norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea. 
- Makinen segurtasun-elementuak egiaztatzea. 
- Emaitzak egiaztatzea: egiaztapenak, desbideratzeak, zuzenketak. 
- Kalitate-kontroleko dokumentazioa beteta. 

5. Harri naturaleko obren fresaketa. 
- Fresatze-eragiketak: faseak. Prozesu operatiboa.  
- Harri naturala fresatzeko makineria. Erabilera. 
- Zenbakizko kontroleko makinak. Programazioa. 
- Funtzionamendu-parametroak: ezarpena, kontrola eta doitzea. 
- Ebaketako lanabesak: Aukeraketa. Jartzea. Mantentze-lanak. Aldatzea. Balio-bizitza. 
- Fresatze-makinak doitzea.  
- Arbastatzea egitea: angelua, orientazioa, presioa.  
- Ekipamendu osagarrien eta horniduren kontrola. Doikuntza. 
- Norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea. 
- Makinen segurtasun-elementuak egiaztatzea. 
- Emaitzak egiaztatzea: egiaztapenak, desbideratzeak, zuzenketak. 

 
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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