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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA HARRI NATURALEKO OBREN HONDATZE-PROZESUAK ETA 

ZAHARBERRITZE-TRATAMENDUA Berariazkoa 
Kodea  UF1064 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturalezko artisau- eta zaharberritze-obrak. Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Harri naturaleko obren mantentzea eta, hala badagokio, 

zaharberritzea 
Iraupena 100 

Harri naturaleko obren garbiketa eta babes-tratamenduak 30 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Berritzea eta leheneratzea, harri naturaleko obrak zaharberritzeko. Iraupena 

30 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1374_2 HARRI NATURALEKO OBRAK MANTENTZEA ETA, HALA BADAGOKIO, ZAHARBERRITZEA 
gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Hondatze-prozesu nagusiak eta horien arrazoiak, oro har, ezagutzea, baita harri naturalean esku hartzeko metodologia eta irizpide 
nagusiak ere. 

EI1.1 Harri naturalaren alterazioaren kausa fisiko-mekaniko nagusiak, oro har, identifikatzea eta alterazioen adierazpenak bisualki 
bereiztea. 
EI1.2 Harri naturalarentzat kaltegarri diren eta bisualki ikusten diren faktore kimikoak eta biologikoak identifikatzea, ingurumen-
testuinguruaren eta harri-motaren arabera, eta harri naturaleko elementuetan eragiten dituzten efektuak ezagutzea. 
EI1.3 Harri naturaleko elementuentzat kaltegarriak diren elementuak edo deposituak ezagutzea eta harri-mota bakoitzean nola 
eragiten duten identifikatzea. 
EI1.4 Harri naturaleko elementuen eta multzoen zaintzan erabiltzen diren esku-hartze teknikak bereiztea eta alterazio-mota 
nagusiekin lotzea.  
EI1.5 Esku-hartze irizpide orokorrak ezagutzea, horien helburuak identifikatzea eta alterazio-motekin lotzea. 
EI1.6 Harri naturaleko obrak zaharberritzeko proiektuak, txostenak edo memoriak, oro har, interpretatzea eta aipatutako kalteak eta 
egin beharreko zaharberritze-lanak identifikatzea. 

 
Edukiak: 
1. Harri naturaleko obren alterazio-motak. 

- Alterazio-mota nagusiak eta hondatzea: 
• Deposituak. 
• Orbanak. 
• Arrailak.  
• Material-galerak. 
• Beste batzuk. 

- Alterazioen eta hondatzeen kausa nagusiak: 
• Agente fisikoek eragindako degradazioak.  
• Agente kimikoek eragindako degradazioak. 
• Agente biologikoek eragindako degradazioak. 
• Aurreko tratamendu edo esku-hartzeek eragindako degradazioak. 

- Harrizko obraren ingurumen-testuingurua.  
- Alterazioaren adierazle bisualak.  
- Patinak. Jardun-prozedura.  
- Harriaren eta beste material batzuen arteko elkarreragina. 

2. Harri naturaleko obrak zaharberritzeko tratamenduak. 
- Zaharberritzeari buruzko dokumentazio teknikoa interpretatzea. 
- Zaharberritze baten faseak: diagnostikoa, esku-hartzea, mantentze-lanak. 
- Tratamendu-mota nagusiak:  

 1



Euskal Enplegu Zerbitzua  

• Garbitasuna. 
• Kontsolidazioa. 
• Leheneratzea, berritzea. 
• Babesa. 

- Lanen antolamendua. 
- Tratamenduko ekipamendu, erreminta, lanabes eta produktu nagusiak.  

3. Zaharberritzeari buruzko teoria eta irizpideak 
- Zaharberritzearen kontzeptu teknikoak:  

• Arte-obra, obra historikoa, obra berria, obra babestua. 
• Monumentua, ondasun higigarriak, higiezinak. 
• Zaharberritzea, kontserbazioa, konponketa. 

- Esku-hartzearen irizpide eta teknika orokorrak. 
- Kultura-ondarea.  
- Ondarearen balioa.  
- Kultura-interesekotzat deklaratutako ondasunak. Jardun-prozedura.  
- Zaharberritze-obretan aplikatu beharreko eraikuntza-legedi orokorra.  
- Ondare historikoaren eremuan indarrean dagoen legedia. 

 
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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