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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
KONTSUMIGARRI ETA PRODUKTUEN BILTEGIRAKETA HARRI 
NATURALEKO ETA MINERAL ETA ARROKAK TRATATZEKO ETA 
USTIATZEKO FABRIKETAN 

Espezifikoa 

Kodea  UF0493 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatzeko eta 

ustiatzeko instalazioetako eragiketa osagarriak 
Maila 1 

Prestakuntza-modulua  Produktu, kontsumigarri eta makinen manipulazioa eta egokitzapena 
harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatu eta ustiatzeko 
instalazioetan. 

Iraupena 
110 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Garbiketa harri naturaleko fabriketan eta mineral eta arrokak 
ustiatzeko instalazioetan Iraupena 70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0860_1 HARRI NATURALA LANTZEKO ETA MINERAL ETA ARROKAK TRATATZEKO 
ETA USTIATZEKO INSTALAZIOETAN PRODUKTU, KONTSUMIGARRI ETA MAKINAK MANIPULATZEA ETA EGOKITZEA 
gaitasun-ataleko LB1 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Kontsumigarrien eta bitarteko eta azken produktuen garraio- eta metaketa-prozesuak deskribatzea, haiek hartzen, banatzen eta 

biltegiratzen laguntzeko, baliabide mekaniko eta eskuzko baliabideekin, mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko eta harri naturala 
lantzeko instalazioan dauden makinen arabera betiere. 

EI1.1 Produktu-motak bakoitzarentzat eskuarki erabilitako garraio-sistemekin lotzea. 
EI1.2 Aribideko eta amaitutako produktuen biltegiratzean eskuarki erabilitako irizpide orokorrak aipatzea. 
EI1.3 Material-mota- eta -bolumen bakoitzaren garraiorako baliabide osagarri espezifikoak, mekaniko eta eskuzkoak, zerrendatzea, 
baliabide bakoitzaren ahalmenak eta mugak adierazita. 
EI1.4 Mineral eta arrokak tratatzeko edo harri naturaleko produktuak lantzeko prozesu bakoitzerako kontsumigarri egokia 
identifikatzea beren funtzio edo tipologiaren arabera, dagozkien enbalajeen barruan eta kanpoan ezagututa. 
EI1.5 Produktu eta kontsumigarrien garraioan eta biltegiratzean dauden arriskuak eta hartu beharreko segurtasun-neurriak 
zerrendatzea, pertsonei zein ekoizpen-baliabideei dagokienez.  
EI1.6 Ezarritako irizpide eta prozedurak aplikatzea soberako produktuak edo hondakinak edukiontzietara eta ezarritako lekuetara 
eramateko. 
EI1.7 Proposatutako kasu praktiko baten gain, kontsumigarri eta/edo produktuak manipulatzea, horiek metatuz, garraiatuz eta 
biltegiratuz, betiere baliabide egokiak segurtasunez eta eraginkortasunez erabilita 

 
A2: Biltegiratze-sistemak aplikatzea hartutako, bitarteko eta amaierako material eta produktuen arabera betiere. 

EI2.1 Biltegiratze-prozesuan erabilitako ekipamendu eta baliabide osagarriak identifikatzea eta dagozkien ahalmen eta mugak 
adieraztea, produktuen izaeraren eta ezaugarrien arabera (pisua, dimentsioak edo bestelakoak). 
EI2.2 Material eta produktuen identifikazio-sistemak ezagutzea, eta horren arabera horiek biltegiratzeko ezarritako prozedura 
aplikatzea. 
BI2.3 Produktuak biltegiratzeko eta bidaltzeko ohiko moduan erabiltzen diren betegarritarako eta babeserako materialak eta ontzien, 
enbalajeen eta edukiontzien motak identifikatzea.  
EI2.4 Pieza baten enbalajearen, ontziaren edo edukiontziaren gain egin beharreko egiaztapenak zerrendatzea, pieza hori sartu 
aurretik. 
EI2.5 Enbalatzeko eta biltegiratzeko prozesuan sortzen diren soberakinak eta hondakinak identifikatzea erabilitako materialen 
arabera, eta dagozkien edukiontziekin eta bilketa-tokiekin lotzea. 
EI2.6 Enbalatzeko eta biltegiratzeko prozesuan dauden arriskuak zerrendatzea, kasu bakoitzean kontuan izan beharreko segurtasun-
neurriekin lotuta. 
EI2.7 Forma, pisu eta dimentsio jakin batzuk dituzten piezekin behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, pieza segurtasunez 
enbalatzeko eta biltegiratzeko beharrezkoak diren pausu guztiak biltzen dituen sekuentzia ezartzea eta aplikatzea, beharrezko 
identifikazio-elementuak bilduta. 
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Edukiak 
1. Harriak eta mineralak biltegiratzea eta bidaltzea.  

o Biltegiratzeko irizpide orokorrak. Produktuak deskargatzeko eta pilatzeko arau orokorrak.  
o Material eta produktuak kodifikatzeko sistemak. Etiketak eta seinaleak. 
o Harri naturalak lantzeko eta mineralak tratatzeko eta ustiatzeko instalazioetan erabilitako garraiobideak.  
o Erreminta eta baliabide osagarriak kargak manipulatzeko. 

 
2. Kontsumigarriak biltegiratzea 

o Harri naturalak lantzeko eta tratamenduko eta ustiapeneko instalazioetan erabilitako kontsumigarriak. Motak eta sailkapena.  
o Hornidura. Erregistroa 
o Biltegiratzea.  
o Berritzea.  
o Kentzea.  

 
3. Ontziak, enbalajeak eta edukiontziak: erabilera  

o Ontziak, enbalajeak eta edukiontziak: Motak, ezaugarriak eta aplikazioak.  
o Betegarritarako eta babeserako materialak. Motak, ezaugarriak eta aplikazioak. 
o Produktuak dagozkien ontzi edo enbalajeetan segurtasunez jartzea.  
o Produktuak garraiatzeko arau orokorrak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Sartzeko irizpideak 
Sartzeko irizpiderik gabe. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko instalazioetako 
eragiketa osagarriak              
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