
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA NATURA- EDO HIRI-INGURUNEAN ORIENTATZEA ETA 

IBILBIDEAK MARRAZTEA Espezifikoa 
Kodea  UF0729 
Lanbide-arloa SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Lanbide-eremua Ingurumen-kudeaketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Ingurumen-interpretazioa eta -heziketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Ingurunean orientatzeko eta moldatzeko jarduerak Iraupena 100 

Natura- edo hiri-ingurunean ibilbideak planifikatzea eta taldea 
gidatzea. 40 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak 
Babestea eta laguntzea natura- edo hiri-ingurunean taldea gidatzean. 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0803_3 PERTSONA-TALDEAK INGURUNEAN ETA HAREN IRUDIKAPENETAN GIDATZEA, HAIEK 
INGURUMENAREKIKO SENTSIBILIZATZEKO ETA TREBATZEKO gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin, natura- edo hiru-
ingurunean orientatzeari eta ibilbideak marrazteari dagokionez 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ingurunean orientatzeko teknikak ezagutzea. 

EI1.1 Kartografia, orientazio-tresnak, behaketa-tresnak eta transmisio-baliabideak erabiltzea. 
EI1.2 Plano baten irudikapen-elementuak deskribatzea, hala nola eskalak, kotak eta legendak. 
EI1.3 Ingurunean talde bati laguntzeko ibilbide batean:  

 Mapan lur-eremuaren topografia identifikatzea eta ibilbidea diseinatzea. 
 Lurralde-erabileraren aukerak eta mugak aipatzea. 
 Ibilbidea egiteko zerbitzu-elementu egokienak aurkitzea plano batean (azpiegiturak, ekipamenduak, aterpetxeak, ur-

harguneak, eta abar). 
A2: Ingurunean moldatzeko teknikak ezagutzea. 

EI2.1 Behaketa eta transmisio-baliabideak erabiltzea. 
EI2.2 Ingurunean moldatzeko teknikak ezagutzea. 
EI2.3 Arazoak daudenean bizirik irauteko teknikak ezagutzea. 
EI2.4 Ingurunean talde bati laguntzeko ibilbide batean: 

 Baliabide, material eta norberaren ekipo egokiak hautatzea. 
 Behaketa- eta transmisio-tresnak behar bezala erabiltzea. 

 
Edukiak 
1. Ingurunean orientatzea. 

o Natura-ingurunean orientatzeko teknikak 
• Orientazioa eta kokagunea 
• Ipar magnetikoa eta ipar geografikoa 
• Koordenatu-motak (geografikoak, geodesikoak, planoak, polarrak) 
• Latitude eta longitude geografikoak 
• Paraleloak eta meridianoak 
• Sestanteak 
• Azimuta eta zenita 
• Eskala-motak (grafikoa, zenbakizkoa) 
• UTM proiekzioa 
• Distantziakidetasuna 

o Karga topografiko bateko posizioa eta kokapena (azalera, lerroa, puntua) 
o Orientatzeko metodo naturalak 

• Izarren arabera 
• Tokiko ezaugarri naturalen arabera 
• Bideak eta bidezidorrak ezagutzea 
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o Hiri-ingurunean orientatzeko teknikak  
• Hiriko plano batean orientatzea eta kokatzea 
• Eskala-motak (grafikoa, zenbakizkoa) 
• Seinaleak 

o Ikuspena txikia denean orientatzeko teknikak 
2. Ingurunean orientatzeko tresna eta interpretazio kartografikoak  

o Kartografia 
• Mapak eta mapa-motak (topografikoak, tematikoak) 
• Kartografia laua, proiekzio-sistemak eta erreferentzia-sistemak 
• Sestra-kurbak eta legendak 
• Sinbologia 
• Sateliteko argazkia. 
• Plano-motak (errepide-mapa, hiri-planoak, plano katastralak...). 
• Hiriko planoetako sinbologia eta legendak 
• Mapak eta planoak interpretatzea 

o Orientazio-tresnen ezaugarriak eta motak 
• Karta topografikoa edo mapa 
• Iparrorratza 
• Altimetroa 
• Barometroa 
• GPSa 
• Ebakidura alderantzikatua edo triangulazioa 
• Kokapen geografikoko tresna informatikoak 

3. Inguruneko kokapena eta transmisioa 
o Kokapenaren determinazio klasikoa, mapa eta iparrorratza erabiliz 
o Karga topografikoetan, mapetan edo hiri-planoetan distantziak eta ibilbideak zehaztea 
o GPSa erabiltzea 

• Datu-bilketa 
• Iraulketa  
• Oinarrizko tratamendua ordenagailuan 

o Orientazio-baliabideak erabiltzea eta haien mantentze-lanak  
o Transmisio-bideak 

• Motak (banderak, gorputz-seinaleak, Morse kodea eta erradiofonia, besteak beste) 
• Funtzionamendua eta mantentze-lanak 

o Lurralde-erabileran izan daitezkeen mugak aurrez zehaztea 
o Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea natura- edo hiri-inguruneko orientazioan eta ibilbideen 

markaketan 
 

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 urte baino gehiagokoentzako 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: Ingurumen-interpretazioa eta –heziketa. 
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