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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA HARRI NATURALEKO OBREN KALTEEI BURUZKO TXOSTENEN 

LANKETA Baldintzatua 
Kodea  UF1068 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturalezko zaharberritze-obren garapena eta ikuskapena Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Harri naturaleko obretako kalteen ebaluazioa eta zaharberritzeko 

proposamenen definizioa 
Iraupena 

220 

Harri naturaleko obren kalteen identifikazioa. 90 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Harri naturalaren zaharberritze-proposamenen lanketa 

Iraupena 
80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1391_3 HARRI NATURALEKO OBRETAKO KALTEAK EBALUATZEA ETA ZAHARBERRITZEKO 
PROPOSAMENAK DEFINITZEA gaitasun-ataleko LB2 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Harriaren erabilera historikoa identifikatzea, baita zaharberritzeko teoria eta irizpide nagusiak ere. 

EI1.1 Historian zehar harriak eraikuntza- eta/edo dekorazio-material gisa izan dituen erabilera nagusiak identifikatzea.  
EI1.2 Arkitekturako edo arte aplikatuetako estilo nagusiak zehaztea, dagozkien ezaugarri nagusiak eta elementu bereizgarriak 
bereiziz.  
EI1.3 Harri naturaleko eraikuntza-elementu nagusiak identifikatzea, aplikazio arruntenekin lotuta.  
EI1.4 Obra zibileko tipologietan, gaineratzen dituzten harri naturaleko elementu nagusiak ezagutzea, dagozkien ezaugarriak eta 
funtzioa bereizita:  
EI1.5 Dekorazio- eta ornamentazio-proiektuetan, gaineratzen dituzten harri naturaleko elementuak identifikatzea. 
EI1.6 Harri naturaleko obren zaharberritzean erabilitako irizpide nagusiak deskribatzea, historian zehar erabilitako zaharberritze-teoria 
nagusiekin lotuta.  
EI1.7 Zaharberritzearekin lotutako iturri dokumental zabalduenak identifikatzea: liburuak, aldizkari teknikoak, katalogoak, web-orriak 
eta bestelakoak.  

A2: Kalteei buruzko txostenak lantzea egungo kalteak definitzeko. 
EI2.1 Kalteei buruzko txosten baten edukiak eta hura osatzen duten dokumentuak deskribatzea.  
EI2.2 Kalte zehatzei buruzko zerrendak egitea, kalte bakoitzari identifikazio-kodeak esleituta.  
EI2.3 Grafikoki kalteen zerrenda erakutsiko duten kalteei buruzko mapak lantzea. 
EI2.4 Kalteei buruzko zerrenda eta mapak eta obraren kontserbazio-egoeraren balorazioak biltzen dituzten kalteei buruzko txostenak 
lantzea, baita beste informazio osagarri batzuk biltzen dituztenak ere. 

 
Edukiak: 
1. Artearen historia zaharberritze-lanetarako.  

- Harri naturala eraikuntza- eta dekorazio-material gisa: erabilera nagusiak historian zehar. 
- Arkitekturako estilo/korronte historiko nagusiak. Bakoitzaren oinarrizko ezaugarriak. 
- Harriari aplikatutako arteetako estilo/korronte historiko nagusiak. Bakoitzaren oinarrizko ezaugarriak. 
- Harri naturaleko obra edo elementu baten jatorrizko ezaugarriak zehaztea 

2. Harri naturala zaharberritzeko teoriak.  
- Zaharberritzeko teoriaren eta tekniken bilakaera historikoa.  
- Harri naturalari aplikatutako zaharberritzearen historia.  
- Zaharberritzeko printzipioak/irizpideak.  
- Diagnosia. Metodologia. Esku-hartzea. Prebentzioa.  
- Dokumentazioa: Iturriak. Estatuko eta nazioarteko erakunde nagusiak.  
- Ondare historiko/kulturalen zaharberritzeari buruzko legedia. 

3. Dokumentazio teknikoa lantzea: kalteei buruzko txostenak. 
- Adierazpen grafikoa:  
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• Harri naturaleko obren plano eta bozetoei buruzko oinarrizko neurriak. 
• Eskuz delineatzeko sistemak. 
• Ordenagailuz lagundutako diseinu-sistemak. 
• Kalteen irudikapena. 

- Eraikuntzako eta dekorazioko dokumentazio teknikoa interpretatzea.  
- Kalteen zerrenda. Edukiak. Elaborazioa. 
- Kalteei buruzko mapak. Edukiak. Elaborazioa. 
- Informazio tekniko osagarria. Garapena. 
- kalteei buruzko txostenak. Edukiak. Elaborazioa. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-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 UF1067 Harri naturaleko obren kalteen identifikazioa. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Harri naturalezko zaharberritze-obren garapena eta ikuskapena 

 2


	Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
	C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK

