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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA BERRITZEA ETA LEHENERATZEA, HARRI NATURALEKO OBRAK 

ZAHARBERRITZEKO Baldintzatua 
Kodea  UF1066 
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 hondatze-prozesuak eta zaharberritze-
tratamendua. 40 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak Harri naturaleko obren garbiketa eta babes-tratamenduak 
Iraupena 

30 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1374_2 HARRI NATURALEKO OBRAK MANTENTZEA ETA, HALA BADAGOKIO, ZAHARBERRITZEA 
gaitasun-ataleko LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Morteroak egitea eta aplikatzea bolumenak leheneratzeko, batzeko eta zigilatzeko, hainbat konposizio, testura eta kolorazio erabilita, 
harri naturaleko obrak babestearren eta mantentzearren. 

EI1.1 Harri naturaleko obrak zaharberritzeko lanetan erabiltzen diren mortero-motak ezagutzea eta bakoitzaren osagaiak, ezaugarriak 
eta aplikazioak identifikatzea.  
EI1.2 Morteroak egiteko teknikak identifikatzea lortu beharreko propietate fisikoen eta akaberaren arabera, batik bat, kolorazioaren 
eta testuraren arabera. 
EI1.3 Gainazalak prestatzeko eta garbitzeko teknikak identifikatzea eta gerora morteroei heltzeko ahalmenarekin lotzea, 
bermatzearren. 
EI1.4 Morteroak aplikatzeko teknikak identifikatzea, baita lan-motari egokitutako erremintak ere, eta konpondu beharreko 
gainazalarekin eta egitura-motarekin lotzea. 
EI1.5 Bolumen konplexuak leheneratzeko modelatze- eta moldekatze-teknikak deskribatzea eta egin beharreko lanaren araberako 
materialak eta erremintak adieraztea. 
EI1.6 Morteroak egitearekin eta aplikatzearekin loturiko segurtasun-prozedurak adieraztea eta prozedura horiek ez erabiltzeak eragin 
ditzakeen ondorioak identifikatzea. 
EI1.7 Morteroak egiteko eta aplikatzeko prozesuaren hondakinak ateratzeko prozedura adieraztea, ingurumen-araudiari jarraikiz. 
EI1.8 Harri naturaleko zaharberritze-obra batean morteroak egin eta aplikatzearen bitartez bolumenak leheneratzeko, batzeko 
eta/edo zigilatzeko lan batean, zaharberritze-proiektu bat eta/edo argibide teknikoak oinarri hartuta, honako lan hauek egin behar dira: 

- Erabili beharreko materialak, lanabesak, erremintak eta ekipamenduak hautatzea. 
- Gainean morteroa aplikatu beharreko gainazalak garbitzea eta prestatzea. 
- Morteroak prestatzea adierazitako kantitatean, nahastean eta dosifikazioan. 
- Aurretiazko mortero betegarri bat aplikatzea tamaina handiko bolumen bat leheneratu behar denean. 
- Akabera-morteroa lantzea adierazitako konposizioa, kolorea eta testura dituela. 
- Akabera-morteroa aplikatzea adierazitako kantitatean, harriari gainjarri gabe, eta egin beharreko lanerako erreminta egokia 

erabiltzea. 
- Morteroak egiteari eta aplikatzeari dagozkion segurtasun-neurriak aplikatzea, batik bat, norbera babesteko ekipamenduei 

buruzkoak eta materialak jasotzeko eta garraiatzeko sistemak erabiltzeari buruzkoak.  
- Morteroak egiteko eta aplikatzeko prozesuaren hondakinak ateratzea eta dagozkien edukiontzietan botatzea.  

A2: Harri naturaleko elementuak berritzea finkatze-sistemen bitartez: ainguraketak, morteroak, itsasgarriak eta bestelakoak. 
EI2.1 Bolumenak berritzeko edo leheneratzeko teknikak identifikatzea eta kontuan izan beharreko irizpide teknikoak eta historikoak 
adieraztea. 
EI2.2 Gainazalak prestatzeko teknikak deskribatzea harri naturaleko elementuak gerora berritzeko, eta behar izango diren produktuak 
eta erremintak adieraztea, baita aplikatzeko sekuentzia ere. 
EI2.3 Harri naturaleko elementuak berritzeko prozesua deskribatzea, egin beharreko eragiketak adieraztea eta finkatze-metodo 
nagusiak bereiztea: ainguraketak, morteroak, itsasgarriak eta bestelakoak. 
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EI2.4 Harri naturaleko obra batean, elementu bat berritu behar da zaharberritze-proiektu bat eta/edo argibide teknikoak oinarri 
hartuta: 

- Harri-mota hautatzea. 
- Behar izango den bolumena diseinatzea. 
- Harrizko elementua bolumena leheneratzeko behar izango denarekin bat datorrela egiaztatzea.  
- Jartzeko eta finkatzeko behar izango diren produktuak eta erremintak prestatzea. 
- Gainazala prestatzea kokatzeko gunean. 
- Ainguraketak, morteroak eta/edo itsasgarriak prestatzea. 
- Adierazitako segurtasun-neurriak prestatzea eta hartzea. 
- Bolumena bere kokalekuan hartzea. 
- Bolumena finkatzea ainguraketen, morteroen eta/edo itsasgarrien bitartez. 
- Lotura-junturak bukatzea. 
- Hondakinak desagerraraztea. 
 

Edukiak: 
1. Harrizko obrak leheneratzea eta batzea morteroen bitartez. 

- Morteroak: 
• Motak, konposizioak, ezaugarriak eta aplikazioak.  
• Lantzeko teknikak. Kolorazioa eta testura. 
• Gainazalen prestaketa. Aplikatzeko teknikak. Aplikatzeko lanabesak. 

- Juntura-motak eta aplikazio-motak. 
- Modelatze- eta moldekatze-teknikak.  
- Leheneratzea: armazoiak, enkofratuak, moldeak eta terrailak.  
- Batzea eta zigilatzea.  
- Segurtasun-neurri orokorrak morteroak egiteko eta aplikatzeko lanetan. 
- Ingurumena babesteko arauak. Hondakinen kudeaketa. 

2. Elementuak berritzea  
- Aldatu beharreko elementuak kentzea.  
- Ingurua garbitzea.  
- Harri-mota hautatzea.  
- Ainguraketa hautatzea proiektuari/zuzendaritza teknikoari jarraikiz. 
- Behar izango den bolumena diseinatzea.  
- Berritu beharreko harria prestatzea. 
- Berritu beharreko gainazala prestatzea. 
- Berritu beharreko pieza jartzea:  

• Jasotzeko baliabideak. Baliabide osagarriak: eskorak, zinbriak eta bestelakoak.  
• Finkapena: Ainguraketak, morteroak eta itsasgarriak. 
• Lotura-junturak. Motak, aplikazioa eta akabera. 

- Segurtasun-neurriak elementuak berritzean.  
- Hondakinen kudeaketa. 

 
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. 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF1064 Harri naturaleko obren hondatze-prozesuak eta zaharberritze-tratamendua. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Harri naturalezko artisau- eta zaharberritze-obrak 

 2


	Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
	C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK

