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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA HARRI NATURALEKO OBRA ETA MULTZOEN ZAHARBERRITZE-

PROIEKTUEN PROPOSAMENA ETA GARAPENA Berariazkoa 
Kodea  UF1070 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturalezko zaharberritze-obren garapena eta ikuskapena Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Harri naturaleko zaharberritze-proiektu teknikoen garapena eta 

lanketa 
Iraupena 

110 

Harri naturaleko obren zaharberritze-proiektuen aurrekontuak 
lantzea. 30 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak Harri naturaleko zaharberritze-obretako kalitate-, segurtasun- eta 
ingurumen-planen garapena 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1392_3 HARRI NATURALEKO OBRAK ZAHARBERRITZEKO PROIEKTU TEKNIKOAK GARATZEA 
ETA HAIEN EGIKARITZAPENA PROGRAMATZEA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Harri naturaleko elementu eta multzoen zaharberritze-proiektuak identifikatzea, dagokien egitura eta edukia ezagututa, baita lan-
harremanak eta dagokien garapena baldintzatzen duen araudia ere. 

EI1.1 Harri naturaleko zaharberritze-proiektuak biltzen dituzten dokumentuak deskribatzea, dagozkien egitura eta edukiak ezagututa. 
EI1.2 Harri naturaleko zaharberritze-proiektuak lantzeko informazio osagarria bilduko duten dokumentu-iturri nagusiak ezagutzea. 
EI1.3 Zaharberritze-obra batean parte hartzen duten agenteak zerrendatzea, haien rolak zehaztuta eta haien arteko harremanak 
deskribatuta.  
EI1.4 Zaharberritze-proiektu baten burutzapenean esku hartzen duten lanpostu nagusiak sailkatzea, haien funtzio eta erantzukizun 
nagusiak bereizita.  
EI1.5 Zaharberritze-lanen egikaritzapenean eragina izan dezaketen eraikuntza-obra bateko lan-arrisku orokorrak identifikatzea, 
bakoitzarentzat aplikagarriak diren prebentzio-baliabideekin lotuta.  
EI1.6 Kultura-interesekotzat deklaratutako babes-arau nagusiak identifikatzea. 
EI1.7 Zaharberritze-arauak eraginpean hartzen dituzten bete beharreko eraikuntza-arau nagusiak identifikatzea, prebentzio-planari 
eta hondakinak kudeatzeko planari arreta berezia emanez. 

A2: Harri naturaleko elementu eta multzoen zaharberritze-proiektuak lantzea, egin beharreko lanak eta erabili beharreko teknikak eta 
metodologia beharrezkoak diren baliabide material eta giza baliabideekin lotuta. 

EI2.1 Zaharberritze-lan eta -tratamenduak identifikatzea, dokumentazio teknikoaren interpretazioan oinarrituta.  
EI2.2 Zaharberritze-zereginak egiteko beharrezkoak diren giza baliabideak ezagutzea, kasu bakoitzean beharrezkoa den 
prestakuntza identifikatuta. 
EI2.3 Garbiketa-, babes- eta ordezpen-tratamenduen aplikazioan erabilitako ekipamendu, erreminta, lanabes, material eta produktuak 
zerrendatzea, haien ohiko ahalmen, muga eta errendimenduak adierazita.  
EI2.4 Harria zaharberritzeko obra bateko instalazioak (biltegiak, aldagelak, aldamioak eta bestelakoak) eta ekipamendu osagarriak 
(jasotako eta garraiatzeko baliabideak eta bestelakoak) kokatzea, haien ahalmen eta mugak adierazita. 
EI2.5 Harri naturaleko obra bateko zaharberritze-lanen faseak eta ordena erabakitzeko eskuarki erabilitako irizpideak identifikatzea. 
EI2.6 Zaharberritze-lan nagusiak egikaritzeko batez besteko denbora eta epeak identifikatzea, esleitutako baliabide material eta giza 
baliabideen arabera.  
EI2.7 Harri naturaleko zaharberritze-obra batean, kalteei buruzko txosten batean eta zaharberritze-proposamen batean oinarrituta, 
proiektu bat lantzea honako hauek bilduta:  

- Beharrezko informazio osagarria. 
- Aplikatzekoak diren tratamendu-teknika eta -metodologiak. 
- Lanen sekuentziazioa. 
- Baliabide material eta giza baliabideen aurreikuspena. 
- Denboren aurreikuspena. 
 

Edukiak: 
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1. Harri naturaleko obren zaharberritze-proiektuak.  
- Proiektu baten egitura: dokumentu-motak, proiektu-dokumentuetan bildutako informazioa.  
- Proiektu baten garapeneko faseak, definizio-maila.  
- Dokumentazio osagarria. Bilketa. Iturriak. Euskarriak. Aukeraketa.  
- Proiektuak aurkezteko formatuak. 
- Neurketak. Obra-unitateak. 
- Laginak hartzea. 
- Zaharberritze-proiektuetan parte hartzen duten agenteak. Esleipenak eta erantzukizunak, agenteen arteko harremanak. 
- Harri naturaleko multzo eta elementuen zaharberritzeari aplikatzekoa den lan-arriskuen prebentzio-araudia: Arrisku eta prebentzio-

neurri nagusiak.  
- Harri naturaleko multzo eta elementuen zaharberritzeari aplikatzekoak diren babes-araudia eta gomendioak:  

• Interes historiko-kulturalekotzat deklaratutako obren babesa.  
• Eraikuntza-araudia eta obra zibila.  

- Memoria teknikoa idaztea eta lantzea. 
2. Harri naturaleko obren zaharberritze-proiektuen garapena.  

- Harri naturaleko obren zaharberritze-prozesua. 
• Fase eta jarduerak.  
• Lanen sekuentziazioa.  
• Kronogramak.  

- Eraikuntza obretan erabilitako instalazio nagusiak eta baliabide osagarriak: 
• Ezaugarri nagusiak. 
• Funtzionamendua.  
• Ahalmenak eta mugak. 

- Zaharberritze-lanetan erabilitako ekipamendu, makina, erreminta eta lanabes nagusiak: 
• Ezaugarri nagusiak. 
• Funtzionamendua. 
• Ohiko ahalmen, muga eta errendimenduak.  

- Zaharberritze-lanetan erabilitako material eta produktu nagusiak:  
• Ezaugarriak. 
• Erabiltzeko baldintza eta moduak.  

- Lanpostuak: 
• Langileen prestakuntza.  
• Funtzioak.  
• Erantzukizun eta mugak.  
• Lantaldeko harremanak.  

- Denboren eta epeen aurreikuspena. 
 

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 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Harri naturalezko zaharberritze-obren garapena eta ikuskapena 
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