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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-ATALA ARTISAU-OBREN MUNTAKETA, ENBALAJEA ETA GARRAIOA 
Berariazkoa 

Kodea  UF1063 
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 tailaketa 90 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Harri naturaleko obren gainazaleko akaberak 

Iraupena 
60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1373_2 HARRI NATURALEKO OBRAK ARTISAU-MODUAN EGITEA gaitasun-ataleko LB4, LB5 eta 
LB6 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Harri naturaleko artisau-obrak muntatzea; horretarako, jartzeko eta eusteko hainbat sistema osagarri, hainbat ainguraketa-sistema eta 
mortero erabili behar dira. 

EI1.1 Obraren aurre-muntaketa tailerrean egitea zein kasutan komeni den identifikatzea eta elementu guztiak doitzen eta egikaritzen 
direla bermatzeko beharrezkoa den aurremuntaketa-mota ezagutzea. 
EI1.2 Harrizko elementuak elkarren artean edo beste euskarri batzuen gainean ainguratzeko sistemak eta prozedurak azaltzea eta 
bakoitzaren funtzionamendua eta aplikazioak ezagutzea. 
EI1.3 Harri naturaleko elementuak ainguratzeko erabiltzen diren itsasgarrien eta morteroen motak identifikatzea eta prestatzeko, 
aplikatzeko eta akaberako prozedurak deskribatzea (testura eta kolorea). 
EI1.4 Muntaketa-eragiketetan eskoren edo zinbrien bidez eusteko eta sostengatzeko sistemak ezagutzea eta bakoitzaren aplikazio-
ezaugarriak adieraztea. 
EI1.5 Aldamio-motak muntatzeko eta desmuntatzeko prozedura deskribatzea, segurtasun-arauak ezagutzea eta denborak 
minimizatzea. 
EI1.6 Harri-kargak eskuzko jasotze- eta desplazamendu-sistemen bitartez manipulatzeko prozedura definitzea eta pertsonengan eta 
obran bertan eragin dezakeen kaltea adieraztea. 
EI1.7 Harri naturaleko obrak manipulatzeari eta jartzeari atxikitako lan-arriskuak ezagutzea eta pertsonen segurtasunean izan 
ditzakeen ondorioak identifikatzea. 
EI1.8 Harri naturaleko artisau-obrak egitearekin, manipulatzearekin eta jartzearekin loturiko segurtasun-arau nagusiak identifikatzea 
eta horien aplikazioa bereiztea.  
EI1.9 Segurtasun-ekipamenduak eta -baliabideak identifikatzea, baita harri naturaleko artisau-obrak egiteko eta jartzeko 
prozesuetarako egokiak ote diren ere. 
EI1.10 Harri naturaleko artisau-obra bat pieza-multzo batez osatuta dago eta obraren azken muntaketan edo tailerrean egindako 
aurre-muntaketa batean honako lan hauek egin behar dira: 

- Aurre-muntaketaren sekuentzia eta sistema hautatzea. 
- Kasuan kasu, beharrezkoa den aldamioa muntatzea eta indarreko segurtasun-araudia aplikatzea.  
- Finkatzeko erremintak, lanabesak, elementuak eta produktuak prestatzea, baita beharrezkoak diren baliabide osagarriak 

ere (ainguraketak, morteroak, itsasgarriak, zurtoinak, barrak eta bestelakoak).  
- Ainguraketak jartzeko zuloak lokalizatzea eta egitea, beharrezkoa den kopuruan, diametroan, sakoneran eta norabidean. 
- Harri naturaleko elementuak elkarren artean eta obrari finkatzeko ainguraketak aplikatzea.  
- Morteroak eta itsasgarriak prestatzea eta aplikatzea, segurtasuneko eta kalitateko irizpideei jarraikiz.  
- Beharrezkoak diren eskorak edo zinbriak prestatzea eta eusteko eta sustengatzeko sistema aplikatzea. 
- Aldamioa desmuntatzea eta indarreko segurtasun-araudia aplikatzea. 
- Jasotze- eta desplazamendu-sistema (eskuzkoa edo hidraulikoa) hautatzea harri-karga manipulatzeko, segurtasun-arauen 

arabera. 
A2: Harri naturaleko artisau-obrak sailkatzeko, etiketatzeko eta enbalatzeko prozedurak aplikatzea obrak biltegiratzeko eta/edo garraiatzeko, 
eta lanen ezaugarrietara eta erabili beharreko garraiobideetara egokitzea. 

EI2.1 Harri naturaleko artisau-obrak sailkatzeko, identifikatzeko, etiketatzeko eta biltegiratzeko metodo eta irizpide ohikoenak 
identifikatzea eta bakoitzaren aplikazio-ezaugarriak adieraztea.  
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EI2.2 Harri naturaleko artisau-obrak biltegiratzeko eta bidaltzeko enbalajeen, edukiontzien eta material betegarrien eta babesgarrien 
motak zerrendatzea. 
EI2.3 Harri naturaleko obrak sailkatzeko eta biltegiratzeko prozedurak adieraztea hainbat irizpideren arabera eta hainbat metodo 
erabilita. 
EI2.4 Piezak eta multzoak etiketatzeko prozedurak identifikatzea eta etiketetan adierazi beharreko datu nagusiak bereiztea. 
EI2.5 Harri naturaleko artisau-obren motak enbalatzeko prozedurak identifikatzea eta garraioan eta/edo manipulazioan izan 
daitezkeen kalteei buruzko oharrak txertatzea, enbalatu beharreko produktuaren arabera egokituta. 
EI2.6 Harri naturaleko piezak pilatzeko eta egonkortzeko prozedurak identifikatzea, piezen ezaugarrien arabera.  
EI2.7 Harri naturaleko obrak manipulatzeko, jasotzeko eta garraiatzeko erabiltzen diren baliabide osagarriak zerrendatzea eta 
eragiketa horiek gauzatzeko baldintza seguruak adieraztea, obraren ezaugarrien arabera. 
EI2.8 Harri naturaleko artisau-elementu edo -multzo bat sailkatzeko, identifikatzeko, etiketatzeko, enbalatzeko eta biltegiratzeko 
prozesuan: 

- Multzoa identifikatzen duen dokumentazioa betetzea. 
- Piezak etiketatzea eta txertatu beharreko datuak hautatzea. 
- Enbalatzeko materialak eta baliabideak hautatzea, kantitateari eta kalitateari dagokienez. 
- Multzoa enbalatzea kalterik eragin gabe eta gorabeherak kontrolatuta. 
- Multzoa biltegiratzeko tokira eramatean lekualdaketa kontrolatzea. 
- Piezak pilatzea eta egonkortzea eta horien integritatea bermatzea. 

 
Edukiak: 
1. Artisau-obren muntaketa. 

- Planoak interpretatzea. 
- Aurremuntaketa tailerrean eta azken muntaketa obran.  
- Zinbriak eta behin-behineko euste-sistemak: trazatzea, jartzea eta zinbriak kentzea. 
- Aldamioak. Muntatzea eta desmuntatzea. Segurtasuna.  
- Jasotze-baliabide osagarriak. 
- morteroak eta erretxinak. Mortero tradizionalak eta sintetikoak.  Eranskailuak. Aukeraketa. Prestaketa. Aplikazioa. 
- Erabilitako ainguraketa-sistemak eta materialak.  Aukeraketa. Erabilera. 
- Txantiloiak egitea. 
- Ainguraketetarako zulaketa.  
- Jartzea: nibelatzea eta zuzentzea.  
- Doikuntzak loturetan. 
- Junturen tratamendua. Babesteko tratamenduak. Beste batzuk.  
- Norbera babesteko eta babes kolektiboko segurtasun-sistemak. 
- Hondakinak. Sailkapena eta biltegiratzea. 

2. Artisau-obrak biltegiratzea.  
- Sailkatzeko, kodetzeko, etiketatzeko eta markatzeko sistemak. 
- Enbalajeak: motak, erabilitako materialak. Aukeraketa. Erabilera. 
- Edukiontziak, betetzeko materialak, babes-sistemak. 
- Finkatze-elementuak. Zintak eta kableak.  
- Biltegiratze-sistemak. 
- Piezak pilatzea eta egonkortzea.  
- Galeren eta hausturen kontrola. 
- Kontrol-dokumentazioa. Biltegiko fitxak.  
- Hondakinen kudeaketa. 

3. Artisau-obren manipulazioa eta garraioa. 
- Jasotze- eta euste-sistemak: garabiak, polipastoak. 
- Manipulazio-teknikak. 
- Materialaren garraioa. Karga eta estiba garraiobidean.  
- Materiala ibilgetzea.  
- Albaranak eta garraio-gidak. 
- Segurtasun-arauak manipulazioan eta garraioan. 

 
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. 
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– 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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