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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA ELEMENTU ABIOTIKOAK, BIOTIKOAK ETA ANTROPIKOAK 
Espezifikoa 

Kodea  UF0732 
Lanbide-arloa SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Lanbide-eremua Ingurumen-kudeaketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Ingurumen-interpretazioa eta -heziketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Ingurumenaren egitura eta dinamika Iraupena 100 

Ekologia eta paisaiaren interpretazioa. 40 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Dokumentazioa eta ingurumen-informazioaren hedapena 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0804_3 INGURMENARI ETA HAREN BALIOEI BURUZ INFORMATZEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 
lanbide-burutzapenekin, elementu abiotiko, biotiko eta antropikoak bereizteari dagokionez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ingurumena osatzen duten elementu abiotikoak bereiztea. 

EI1.1 Ingurunea osatzen duten formazio geologiko bereziak eta zoru-motak aipatzea. 
EI1.2 Ingurumeneko jardueretan eragiten duten fenomeno atmosferikoak aztertzea. 
EI1.3 Baliabide hidrikoak, haien ezaugarriak eta erabiltzeko mugak zerrendatzea. 

A2: Ingurumena osatzen duten elementu biotikoak bereiztea. 
EI2.1 Animalia- eta landare-espezieak, haien habitata, banaketa eta biologia deskribatzea. 
EI2.2 Animalia- eta landare-espezieak eta haien babes-maila zerrendatzea. 

A3: Ingurumena osatzen duten elementu antropikoak bereiztea. 
EI3.1 Inguruneko elementu antropikoak aipatzea: zoruaren erabilerak, herriguneak, azpiegiturak, komunikazio-bideak, giza jarduerak 
eta abar. 

 
Edukiak 
1. Elementu abiotikoak identifikatzea. 

o Abiotiko kontzeptua. 
o Geologia eta edafologia 

• Zoruaren konposizioa eta sailkapena 
• Haizearen ekintza geologikoa 
• Arrokak eta mineralak  
• Lurraren konposizio kimikoa 
• Plaka-tektonika 

o Meteorologia eta klimatologia 
• Lurreko atmosfera. Konposizioa eta egitura 
• Energia atmosferikoaren zikloa 
• Aire-masak, fronteak eta depresioak 
• Klimaren faktoreak eta elementuak 
• Ingurumen-eraginak: klima-aldaketa, berotegi-efektua, euri azidoa, ozono-geruzaren zuloa. 

o Ziklo hidrologikoa 
• Balantze hidriko globala 
• Prezipitazioa eta plubiometria 
• Lurruntzea eta ebapotranspirazioa 
• Isurketa: emariaren neurria 
• Arro hidrografikoak 
• Akuiferoaren kontzeptua. Akuifero-motak 
• Ibilgu-motak eta higadura 
• Uraren erabilerak eta araudia, tradizionala eta gaur egungoa 

 1



Euskal Enplegu Zerbitzua  

• Ura aprobetxatzeko azpiegitura (kanalak, putzuak, presak, galeriak, laino-atxikigailuak, akueduktuak, uraskak eta abar) 
• Ura erabiltzeko azpiegiturak (errotak, bolak eta abar) 

o Energia-iturri alternatiboak: energia eolikoa, minihidraulikoa, geotermikoa, marea- eta eguzki-energiak, eta biomasa. 
2. Elementu biotikoak identifikatzea 

o Landarediaren deskribapena. 
• Landarediaren morfologia eta deskribapena 
• Inguruneko espezie nagusiak tokian bertan identifikatzea, gidaliburuak edo gakoak erabiliz 
• Landareen ekologia 
• Landare-komunitateak  
• Landare-espezieak kontserbatzeko teknikak 
• Mehatxupean dauden espezieak berreskuratzeko planak 
• Flora eta landarediari buruzko legedia 

o Faunaren deskribapena 
• Faunaren morfologia eta deskribapena 
• Inguruneko espezie nagusiak tokian bertan identifikatzea, gidaliburuak edo gakoak erabiliz 
• Faunak eragindako kalteak identifikatzea, ebaluatzea eta kontrolatzea 
• Fauna basatiaren kontserbazioa eta horri dagokion legedia 

3. Elementu antropikoak identifikatzea 
o Giza populazioaren bilakaera, eta horrek ingurune naturalean duen eragina 
o Industrializazioak eragindako eraldaketak  
o Nekazaritza-gizarteetan gertatzen diren ingurumen-aldaketak 
o Gaur egungo ingurunearen (natura- eta hiri-ingurunearen) degradazioa 

• Masa-turismoak natura- eta hiri-paisaian eragiten duten degradazioa 
• Turismo jasangarria, ondarea kontserbatzeko baliabide gisa  

o Jarduera antropikoa, paisaiaren moldatzaile gisa 
o Ingurumen-hezkuntzak tokiko populazioen funtzio sozioekonomiko jasangarrian duen funtzioa. 

 
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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