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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 

 
 
 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
LORADENDAKO JARDUERA OSAGARRIAK 
 
KODEA 
AGAJ0108 
 
LANBIDE-ARLOA 
Nekazaritza. 
 
LANBIDE-EREMUA 
Lorezaintza. 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
AGA342_1 Loradendako jarduera osagarriak (2008ko otsailaren 1eko 108/2008 Errege Dekretua). 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 
 
GAITASUN OROKORRA 
Instalazioen, makinen, ekipamenduen eta erreminten eragiketa osagarriak egitea; loreak, landareak eta bestelako lehengai 
eta materialak jasotzea eta egokitzea; lore- eta landare-konposizioak egiteko lan osagarriak egitea eta loradendan jendeari 
arreta eta zerbitzua eskaintzea, betiere laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta kalitate- eta ingurumen-babeseko 
neurriak betez. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1112_1: Loradendako instalazioen, makinen, ekipamenduen eta erreminten mantentze-lan osagarriak egitea. 
-  UC1113_1: Loradendako lehengaiak eta materialak jasotzea eta egokitzea. 
- UC1114_1: Lore- eta landare-konposizioak egiteko lan osagarriak egitea. 
- UC1145_3: Loradendan jendeari arreta eta zerbitzuak eskaintzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Besteren konturako langile gisa garatzen du bere jarduna, loradendako produktuak eta zerbitzuak 
merkaturatzearekin zerikusia duten edozein tamainako enpresa pribatuetan. 
 
Produkzio-sektoreak 
Hazien, loreen eta landareen handizkako eta txikizkako merkataritza-sektorean kokatzen da eta zehazki, honako 
produkzio-sektore hauetan: 

• Loradendak.  
• Lore-konposizioak egiteko tailerrak.� 
• Lorezaintza-zentroak. 
• Loradendako sailak dituzten azalera handiak. 
• Lore-biltegiak. 
• Dekorazio-enpresak. 
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• Ekitaldiak antolatzen dituzten enpresak. 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
9800.009.6 Etxez etxeko banatzailea (oinez). 
Loradendako banatzailea. 
Loradendako laguntzailea. 
Lore-biltegiko laguntzailea. 
Loradendako salmenta-laguntzailea. 
Loradendako langilea. 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1112_1 
Loradendako instalazioen, makinen, ekipamenduen eta 
erreminten mantentze-lan osagarriak egitea. 

50   

MF1113_1 
Loradendako lehengaiak eta materialak jasotzea eta 
egokitzea. 

90   

MF1114_1 
Lore- eta landare-konposizioak egiteko lan osagarriak. 90   

MF1115_1 
Loradendako eta jendeari arreta eskaintzeko oinarrizko 
zerbitzuak. 

80   

MP0064 
Loradendako eragiketa osagarrietako lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak. 

80   

Iraupena, guztira 390  
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1. gaitasun-atala:  
LORADENDAKO INSTALAZIOEN, MAKINEN, EKIPAMENDUEN ETA 
ERREMINTEN MANTENTZE-LAN OSAGARRIAK EGITEA 

 
Kodea: UC1112_1 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Loradendako instalazioen mantentze-jarduera osagarriak egitea erabilera-egoera egokian egon daitezen, enpresak 
ezarritako argibideei eta arauei jarraikiz. 

BI1.1 Instalazioen mantentze-lan osagarriak jardueraren premiek horrela eskatzen dutenean egiten dira ezarritako 
jarraibideen arabera. 
BI1.2 Instalazioak metodo eta baliabide egokiak aplikatuz erabilera-egoera hoberenean mantentzen dira. 
BI1.3 Instalazioen mantentze-lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak 
betez eta ingurumena kaltetu gabe egiten dira. 

LB2: Ekipamenduen makinen eta erreminten mantentze-jarduera osagarriak egitea bakoitzari egokitutako baliabide 
teknikoekin, jardueraren berezko eragiketak gauzatzeko egoera onean egon daitezen. 

BI2.1 Ekipamenduen eta makinen mantentzea fabrikatzailearen argibideei jarraikiz egiten da. 
BI2.2 Ekipamenduetan, makinetan edo erremintetan detektatutako anomaliak enpresak zehaztutako pertsonari 
jakinarazten zaizkio. 
BI2.3 Erreminten mantentze-lanak aldian-aldian egingo dira erabilera-egoera hoberenean edukitzeko eta 
beharrezkoa denean goragoko mailako langileei eskatuko zaie erremintak berritzeko edo konpontzeko. 
BI2.4 Material osagarriak, besteak beste grapak, zeloa eta biltzeko papera, bukatu ahala berritzen dira. 
BI2.5 Erremintak erabilera-premien arabera ordenatzen dira eta erabili ondoren goragoko mailako langileek 
zehaztutako lekuan ipintzen dira, behar direnean aurkitu ahal izateko. 
BI2.6 Makinen, ekipamenduen eta erreminten lehen mailako mantentze-lanak enpresaren laneko arriskuak 
prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta ingurumena kaltetu gabe egiten dira. 

LB3: Loradendako instalazioak, ekipamenduak eta erremintak erabiltzeko moduan eduki ahal izateko garbitzea, 
baliabide egokiak erabiliz, eta sortutako hondakinak ezabatzea. 

BI3.1 Instalazioen, ekipamenduen eta erreminten garbiketa goragoko mailako langileen argibideen arabera egiten 
da egoerak horrela eskatzen duenean. 
BI3.2 Landare-elementuak edukitzeko ontziak erabiltzen diren bakoitzean garbitu eta desinfektatu egiten dira 
adierazitako produktuekin. 
BI3.3 Garbiketa-produktuak erabilera-eskuliburuetako argibideei jarraikiz erabiltzen dira, arrisku pertsonalak eta 
kalte materialak saihesteko. 
BI3.4 Jardueraren ondorioz sortutako hondakinak langunetik eta establezimendutik kentzen dira horretarako 
ezarritako prozeduren eta baliabideen bidez. 
BI3.5 Instalazioen, ekipamenduen eta erreminten garbiketa enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean 
ezarritako espezifikazioak betez eta ingurumena kaltetu gabe egiten da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko bitartekoak 
Mahaiak, mostradoreak, apalategiak. Tailerra. Biltegia: hotz-ganbera. Inguratzeko zerra. Zurkaitza jartzeko makina. 
Zurtoinak garbitzeko makina. Zizailak. Lanabesak (langarreztagailuak, ureztagailuak, silikona beroko pistola, besteak 
beste). Zintak inprimatzeko/errotulatzeko makinak. Garbiketarako produktuak. Garbiketarako lanabesak (erratzak, palak, 
lanbasak, pertzak, trapuak, besteak beste). Erremintak (labanak, guraizeak, alanbrea mozteko aliketak, inauskaiak, 
zorroztarria, bihurkinak, aliketak, giltza ingelesa, besteak beste). Material osagarriak (grapak, zelofana, biltzeko papera, 
besteak beste). 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Instalazioak, makinak, ekipamenduak eta erremintak garbiketa- eta mantentze-egoera onean. Sortutako hondakinak 
establezimendutik kanpo. Erreminta ordenatuak eta dagozkien lekuan kokatuak. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Instalazioen, makinen, ekipamenduen eta erreminten erabilera- eta mantentze-eskuliburuak. Enpresaren barne-
dokumentuak. Garbiketa-produktuen etiketak. 
 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
LORADENDAKO LEHENGAIAK ETA MATERIALAK JASOTZEA ETA 
EGOKITZEA 

 
Kodea: UC1113_1 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Lehengaiak eta materialak jasotzea eta sailkatzea tipologia, kantitateak, espezieak eta kategoriak identifikatuz, 
ondoren erabiltzeko eta manipulatzeko. 

BI1.1 Sargaien deskarga material- eta lehengai-mota desberdinen arabera egiten da, haien tipologia eta 
ondorengo tratamendua kontuan hartuta. 
BI1.2 Elementu naturalak espeziea, forma eta kolorea kontuan hartuta sailkatzen dira. 
BI1.3 Materialak, zuzeneko salmentarako landutako produktuak eta gainerako lehengaiak beren izaeraren, 
erabileraren eta tipologiaren arabera sailkatzen dira. 
BI1.4 Substratuak, ongarriak eta produktu fitosanitarioak beren izaeraren, erabileraren eta formatuaren arabera 
sailkatzen dira. 
BI1.5 Eskaeran detektatutako gorabeherak berehala jakinarazten zaizkie goragoko mailako langileei. 
BI1.6 Lehengaien eta materialen deskarga- eta sailkapen-lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean 
ezarritako espezifikazioak betez eta ingurumena kaltetu gabe egiten dira. 

LB2: Lehengaiak eta produktu naturalak beharrezkoak diren teknikak erabiliz egokitzea eta mantentzea, kontserbazio 
hoberena lortzeko. 

BI2.1 Salmenta-aretorako loreak sailkatu ondoren, despaketatu, garbitu eta egokitu egiten dira goragoko mailako 
langileen argibideei jarraikiz. 
BI2.2 Denbora jakin batean irekidura-maila jakin bat behar duten loreek goragoko mailako langileek adierazitako 
baldintza fisikoak eta tratamendu kimikoak izaten dituzte. 
BI2.3 Biltegiratutako loreen eta berde apaingarrien ontzietako ura aldian-aldian aldatzen da goragoko mailako 
langileen argibideei jarraikiz. 
BI2.4 Dekoraziozkoak ez diren loreen eta landareen babes-bilgarriak kendu egiten dira oxigenazioa faboratzeko 
eta landare-materialaren gaixotasunak prebenitzeko. 
BI2.5 Landareak edota prestatutako landare-konposizioak beharrezkoa den guztietan garbitzen, ureztatzen, 
ongarritzen eta etxeko erabilerako produktu fitosanitarioekin tratatzen dira, betiere goragoko mailako langileen 
argibideei jarraikiz. 
BI2.6 Lehengaietan eta produktu naturaletan detektatutako anomaliak berehala jakinarazten zaizkie goragoko 
mailako langileei. 
BI2.7 Lehengaien eta produktu naturalen egokitze- eta mantentze-lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko 
planean ezarritako espezifikazioak betez eta ingurumena kaltetu gabe egiten dira. 

LB3: Salmentarako produktuak etiketatzea eta erakusketa-aretoan jartzen laguntzea goragoko mailako langileen 
irizpideak kontuan hartuta, merkaturatzea errazteko. 

BI3.1 Jendeari saltzeko produktuak prezioarekin edota erreferentziarekin etiketatzen dira erraz aurkitzeko moduko 
lekuan eta zuzendaritzak agindutako argibideei jarraikiz. 
BI3.2 Loreak salmenta-aretora eramaten dira ondoren erakusketan jartzeko. 
BI3.3 Loreak hainbat irizpideren arabera (besteak beste, formak, koloreak, espezieak, prezioak) kokatzen dira edo 
bestela, goragoko mailako langileek ezarritako irizpideei jarraikiz. 
BI3.4 Barneko landare naturalak salmenta-aretoan kokatzen dira jendeari prezioa argi erakutsiz eta ahal den guztietan, baita 
izena eta oinarrizko zaintzak ere. 11 
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BI3.5 Kanpoko landareak, erraboilak, haziak edota merkataritza-lokalaren kanpoan kokatutakoak espezien arabera taldekatzen 
dira, izena, oinarrizko zaintzak eta prezioa biltzen dituzten kartelekin. 
BI3.6 Etiketak jartzeko eta produktuak kokatzeko laguntza-lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako 
espezifikazioak betez eta ingurumena kaltetu gabe egiten dira. 

LB4: Jasotako produktuak, lehengaiak eta materialak biltegiratzea horien kontserbazioa optimizatzeko, sailkapen-
irizpideei jarraikiz. 

BI4.1 Produktuak, lehengaiak eta materialak erabilera-premien, tipologiaren eta biltegiratze-ahalmenaren arabera 
ordenatuz biltegiratzen dira, betiere goragoko mailako langileen argibideei jarraikiz. 
BI4.2 Elementu naturalak beren garapen hoberena eta iraunkortasuna bermatuko duten tenperatura eta argitasun 
egokiko lekuetan kokatzen dira premien arabera. 
BI4.3 Biltegiratutako produktuak, materialak eta lehengaiak etiketatu egiten dira bizkor identifikatzeko. 
BI4.4 Biltegiratutako produktuen, lehengaien eta materialen kokapena seinaleztatu egiten da bizkor identifikatzeko. 
BI4.5 Jasotako produktuen, lehengaien eta materialen biltegiratzea enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko 
planean ezarritako espezifikazioak betez eta ingurumena kaltetu gabe egiten da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko bitartekoak 
Labanak. Lore-guraizeak. Inausteko guraizeak. Paper-guraizeak. Lan-mahaiak. Pertzak. Ongarriak. Etxeko erabilerako 
produktu fitosanitarioak. Ebakitako loreen kontserbagarriak. Arrosak eskuz garbitzeko gailua. Loreen zurtoinak 
garbitzeko makinak. «Zurkaitza jartzeko» makinak. Biltzeko papera. Landare-substratua. Goma elastikoak. Etiketak. 
Etiketatzeko makina. Bolalumak eta arkatzak. Sailkatzaileak. Kartelak. Kalkulagailua. Enpresaren zigilua. Lehengaiak: 
loreak, landareak. Materialak: zeramikak, beira, oihala, lurra, gela. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Produktu eta lehengai ordenatuak, biltegiratuak, kontserbatuak eta leku egokian kokatuak. Prezioarekin edota 
erreferentziarekin identifikatutako eta etiketatutako produktuak. Modu egokian biltegiratutako materialak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Albaranak. Entrega-oharrak. Fakturak. Merkaturatutako loreen eta landareen katalogoak. Materialen eta lehengaien 
katalogoak. Ebakitako loreak kontserbatzeko eskuliburua. Landareak zaintzeko eskuliburua. Enpresaren barne-
dokumentuak. Landareen identifikazio-kartelak. Prezio-kartelak. Aholkuen edo zaintzen kartelak. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
LORE- ETA LANDARE-KONPOSIZIOAK EGITEKO LAN OSAGARRIAK 
EGITEA 

 
Kodea: UC1114_1 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Ezarritako teknikak erabiliz lore edota landare natural edota artifizialekin edozein lan egiteko beharrezkoak diren 
euskarriak, lehengaiak eta materialak prestatzea. 

BI1.1 Forma eta izaera desberdinetako euskarriak, ontziak, oinarriak eta egiturak egin beharreko lanaren arabera 
prestatzen dira, betiere goragoko mailako langileen argibideei jarraikiz. 
BI1.2 Landareak, loreak eta ebakitzeko berde apaingarriak goragoko langileek eskatuta identifikatzen eta 
aukeratzen dira. 
BI1.3 Lore-lan desberdinetan erabilitako belakia doitasunez kokatu behar da hautatutako oinarri edota ontzian. 
BI1.4 Loreak, hostoak, zurtoinak eta bestelako elementu osagarri natural edota artifizialak azken lana muntatzea 
erraztuko duten teknikak eta materialak erabiliz alanbratzen, forratzen edota itsasten dira. 
BI1.5 Hileta-lanetako uztaiak, gurutzeak eta gainerako euskarriak ezarritako teknikak aplikatuz prestatzen dira, 
beren muntaiarekin jarraitzeko prest utziz. 
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BI1.6 Begiztak konposizio-mota guztietarako prestatzen dira eta behar den kasuetan, zintetan eskaintzak itsasten 
dira. 
BI1.7 Euskarriak, lehengaiak eta materialak prestatzeko behar diren erremintak eta lanabesak abileziaz eta 
trebetasunez erabiltzen dira, manipulazioan akatsak eta hutsegiteak saihesten ahaleginduz. 
BI1.8 Euskarrien, ontzien, lehengaien eta materialen prestaketa enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean 
ezarritako espezifikazioak betez eta ingurumena kaltetu gabe egiten da. 

LB2: Lore- edota landare-konposizioak irizpide estetikoen arabera biltzea presentzia hoberena lortzeko. 
BI2.1 Bilgarri-mota, besteak beste, produktuaren ezaugarrien, formaren, kolorearen, hauskortasunaren eta beste 
hainbat irizpideren arabera zehazten da, presentzia hoberena eta garraio erosoa lortzeko. 
BI2.2 Konposizioak biltzeko materialak (besteak beste, dekorazio-paperak, zintak eta oihalak) bilgarri-motaren 
arabera aukeratzen dira. 
BI2.3 Lore- edota landare-konposizioak irizpide estetikoen arabera aukeratutako material eta elementu 
osagarriekin biltzen dira. 
BI2.4 Grapatze-, itsaste- eta lotze-teknikak baita papiroflexiako tekniketako oinarrizko abileziak ere irizpide 
estetikoak eta funtzionalak biltzen dituzten bilgarriak egiteko erabiltzen dira. 
BI2.5 Loreen edota landareen oinarrizko konposizioak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean 
ezarritako espezifikazioak betez eta ingurumena kaltetu gabe biltzen dira. 

LB3: Lore-dekorazioko lanak muntatzea eta desmuntatzea goragoko mailako langileen irizpideei jarraikiz eta betiere, 
erabilitako materialen eta lehengaien tipologia eta tratamendua kontuan hartuta. 

BI3.1 Lan unitario bat osatzen duten piezak edota lan amaituak goragoko mailako langileen argibideei jarraikiz 
muntatzen dira ezarritako kokapenetan (besteak beste, ezkontza-autoak, elizak eta eszenatokiak). 
BI3.2 Lore-dekorazio batean erabilitako elementu naturalen edo artifizialen kalitatea gainbegiratu egiten da eta 
elementu akastunak ordeztu amaiera hoberena lortzeko. 
BI3.3 Muntaketako soberako material eta lehengaiak jaso, sailkatu eta ordenatu egiten dira ondorengo 
erabileretarako. 
BI3.4 Jarritako lekutik kendu behar diren lanak beren tipologia kontuan hartuta desmuntatzen eta garraiatzen dira. 
BI3.5 Lana muntatu eta desmuntatu den lekua garbitu egiten da, gunea dekorazioa egin aurretik aurkitzen zen 
bezala uzteko. 
BI3.6 Lore-dekorazioko lanen muntaketa eta desmuntaketa enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean 
ezarritako espezifikazioak betez eta ingurumena kaltetu gabe egiten dira. 
BI5.5 Inprimatze-parametroak aldaketarik gabe mantentzen dira ezarritako espezifikazioei jarraikiz. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko bitartekoak 
Lan-mahaiak. Loradendako erreminta eta material osagarriak: labanak, lore-guraizeak, inausteko guraizeak, paper-
guraizeak, arrosak eskuz garbitzeko gailua, aliketak, kurrikak, silikona beroko pistola, lore-kola, alanbreak, uztaiak, 
gurutzeak, dekorazio-zintak eta begiztak, besteak beste. Astoak. Koroetarako eztenak. Astoak. Koroetarako eztenak. 
Koroaburukoak. Letra itsaskorrak. Zintak inprimatzeko makinak. Bridak. Sokak. Errafiak. Ihinztagailuak. Ureztagailuak. 
Pertzak. Kubetak.  Loreontziak.  Grapagailuak.  Zulagailuak. Paper-xafla («cutterra»). Lore freskoetarako belakia. Lore 
lehorretarako belakia. Substratuak. Biltzeko papera. Poltsak. Loreontzien forruak. Lore eta landareen dekorazio-ontziak. 
Ongarriak. Dekorazio-materialak: harriak, lumak, azalak, besteak beste. Ebakitako loreak, freskoak eta lehorrak. Berde 
apaingarriak. Landare naturalak. Lore eta landare artifizialak. Gordetako lore eta landareak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Erabilerarako edota salmentarako egokitutako loreak eta landareak. Konposizioetan erabiltzeko prestatutako euskarriak 
eta materialak. Bezeroei entregatzekoak diren bilgarriarekin aurkeztutako lore- eta landare-konposizioak. Lore-
dekorazioko lanak muntatzea eta desmuntatzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Salmenta-katalogoak. Loradendako teknikak aplikatzeko eskuliburuak. Produktu amaituen katalogoa. Loreen eta 
landareen katalogo generikoak. Bozetoak eta krokisak. Lore-arteko eta loradendako liburu eta aldizkari profesionalak. 
Enpresaren barne-dokumentazioa. Zintetako eskaintzak. Albaranak. Fakturak. 
 
 
 
 

13  

 
 

 

 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

4. gaitasun-atala 
LORADENDAN JENDEARI ARRETA ETA ZERBITZUA ESKAINTZEA 
 
Kodea: UC1115_1 

4 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Produktu edota zerbitzu xumeen eskaerak artatzea bezeroen premiak asebetetzeko, betiere enpresaren jardun-
planak eta helburuak kontuan hartuz. 

BI1.1 Bezeroekin edukazio oneko tratua izaten da, protokolo-arauak eta enpresak ezarritako zerbitzuak betez. 
BI1.2 Ahozko eta idatzizko adierazpena nahiz itxura pertsonala zaindu egiten dira enpresaren irudi ona emateko 
eta bezeroekiko harremanak errazteko. 
BI1.3 Produktu eta zerbitzu xumeei buruzko informazioa modu ordenatuan eta argian ematen zaie bezeroei, 
trebetasuna eta jakintzak erakutsiz. 
BI1.4 Eskatutako eragiketak edo artatu beharreko bezeroen kopuruak norberaren eskumenak gainditzen 
dituenean, goragoko mailako langileengana jotzen da. 

LB2: Eskaerak jasotzea eta horien berri ematea merkaturatze-bide desberdinetatik, enpresak ezarritako arauak 
aplikatuz. 

BI2.1 Zuzenean egindako eskaera xumeak salmenta-eragiketa bideratuz artatzen dira, ondoren bidaltzeko edo 
jasotzeko. 
BI2.2 Enpresak ezarritako arauetara egokitutako baldintzak betetzen dituzten eskaerak dagokion formularioan 
idazten dira eta behar bezala beteta, formulario horren kopia bat enkargua egin duen pertsonari ematen zaio. 
BI2.3 Ezaugarri konplexuko eskaerak edo enpresak ezarritako arau orokorretara egokitzen ez diren ezaugarrietako 
eskaerak nahiz erreklamazioak goragoko mailako langileei helarazten zaizkie. 
BI2.4 Entregatu behar den enkargua eskatutako enkarguari dagokiola egiaztatzen da gaizki-ulerturik ez izateko. 

LB3: Etxeko entregak dagozkion eskakizunak kontuan hartuta egitea, enpresaren kalitate-irizpideak betetzeko behar 
diren baliabideak erabiliz. 

BI3.1 Etxean entregatzen diren eskaerak enkargua jasotzen duen pertsonaren datuak jasotzen dituen formulario 
batean idazten dira. 
BI3.2 Etxeko eskaerak benetan eskatutakoak direla egiaztatzen da entregan gaizki-ulerturik izan ez dadin. 
BI3.3 Eskaeren entrega-helbideak establezimendutik atera aurretik egiaztatzen dira, planoak eta kale-izendegiak 
erabiliz ibilbidea ezagutzen dela ziurtatuz. 
BI3.4 Etxera eramateko lanak kontu handiz egokitzen dira ibilgailuan, entrega-ordua eta produktuaren 
iraungarritasuna kontuan hartuz eta betiere, goragoko mailako langileen irizpideei jarraikiz. 
BI3.5 Enkargua jasotzen duen pertsonari ematen zaion tratua edukazio onekoa eta adeitsua izaten da, betiere 
enpresak ezarritako protokolo-arauak betez. 
BI3.6 Etxeko eskaeraren entrega-egiaztagiria produktua jasotzen duen pertsonari ematen zaio sinatzeko eta 
horrela zerbitzuaren adostasuna lortzeko. 
BI3.7 Eskaerak etxean entregatzeko normalean erabiltzen diren garraiobideak garbiak eta erabiltzeko egokituak 
eta prest mantentzen dira eta erabili behar ez direnean ere, dagokien arreta eskainiko zaie. 
BI3.8 Etxeko entrega enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta 
ingurumena kaltetu gabe egiten da. 
 

LB4: Landare naturalak kontserbatzeko mantentze-zerbitzuak etxean egitea, konposizioaren estetika zainduz eta 
goragoko mailako langileen argibideei jarraikiz. 

BI4.1 Landareetan atzemandako narriadurak konposizioen estetikari eragiten badio, goragoko mailako langileei 
jakinaraziko zaie dagozkion neurriak hartzeko. 
BI4.2 Barneko landareak goragoko mailako langileen argibideei jarraikiz garbitzen, ureztatzen eta egokitzen dira. 
BI4.3 Landare berriak jartzen dira beharrezkoa denean, betiere goragoko mailako langileen argibideei jarraikiz. 
BI4.4 Etxeko erabilerako ongarri eta produktu fitosanitarioak goragoko mailako langileen argibideei jarraikiz 
aplikatzen dira. 
BI4.5 Landareen mantentze-zerbitzuko gorabeherak goragoko mailako langileei jakinarazten zaizkie dagozkion 
neurriak hartzeko.  
BI4.6 Landareen etxeko mantentze-zerbitzuak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako 
espezifikazioak betez eta ingurumena kaltetu gabe egiten dira. 14 

 
 
 

 



 
 

Loradendako jarduera osagarriak 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko bitartekoak 
Ongarriak. Substratuak. Produktu fitosanitarioak. Landareen garbiketarako produktuak. Enbalatzeko eta paketatzeko 
materiala. Banaketarako ibilgailua. Kalkulagailua. Telefonoa. Faxa. Ordenagailu pertsonala. Inprimagailua. Txartelak. 
Gutun-azalak. GPSa, planoak eta kale-izendegiak. Lorezaintzako lanabesak eta erremintak: kartelak eta erakustokiak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Produktuen edota zerbitzuen salmenta. Jendeari arreta eskaintzea (zuzenekoa nahiz urrutikoa). Eskaerak jasotzea eta 
horien berri ematea. Etxeko zerbitzuak (enkarguak entregatzea eta lore eta landareak mantentzea eta berritzea). 
Produktuen paketatzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Zuzenean egindako eskaeren orriak. Telefono bidezko eskaeren orriak. Mantentze-lanen fitxak. Salmenta-katalogoak. 
Entrega-orriak edo -oharrak. Ordainagiriak. Fakturak. Albaranak. Kale-izendegiak. Enpresaren web komertziala. Posta 
elektronikoak. Prezioen eta eskaintzen zerrendak. Lore-transmisioko enpresen katalogoak eta eskuliburuak. Azken 
produktuen katalogoak. Landareen erabilerari eta zaintzari buruzko eskuliburuak. Etxeko entregako formularioak. 
Mantentze-lanen plangintza-egutegiak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1
2
3
4
5

1. prestakuntza-modulua:  
LORADENDAKO INSTALAZIOEN, MAKINEN, EKIPAMENDUEN 

ETA ERREMINTEN MANTENTZE-LAN OSAGARRIAK 
 

2. prestakuntza-modulua:  
LORADENDAKO LEHENGAI ETA MATERIALAK JASOTZEA ETA 

EGOKITZEA  
 

3. prestakuntza-modulua:  
LORE- ETA LANDARE-KONPOSIZIOAK EGITEKO LAN 

OSAGARRIAK  
  

4. prestakuntza-modulua:  
LORADENDAKO OINARRIZKO ZERBITZUAK ETA JENDEARI 

ARRETA ESKAINTZEA 
 

5. prestakuntza-modulua  
LORADENDAKO JARDUERA OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ 

DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

1 1. prestakuntza-modulua:  
LORADENDAKO INSTALAZIOEN, MAKINEN, EKIPAMENDUEN ETA  
ERREMINTEN MANTENTZE-LAN OSAGARRIAK  
 
Kodea: MF1112_ 1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1112_1: Loradendako instalazioen, makinen, ekipamenduen eta 
erreminten mantentze-lan osagarriak egitea. 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Loradenda bateko garbiketa eta oinarrizko mantentze-lanak egiteko modua deskribatzea eta eragiketa horiek baliabide 
eta produktu gomendagarrienekin egitea. 

EI1.1 Loradenda baten instalazioak osatzen dituzten sail edota guneak identifikatzea eta bereiztea. 
EI1.2 Loradenda bateko instalazioak garbitzeko beharrezkoak diren eragiketak definitzea. 
EI1.3 Loradenda bateko instalazioen oinarrizko mantentze-lanak egiteko beharrezkoak diren eragiketak definitzea. 
EI1.4 Instalazioen garbiketarako eta mantentze-lanetarako erabiltzen diren lanabesak eta produktuak identifikatzea. 
EI1.5 Loradenda bateko instalazioen garbiketa-eragiketen eta oinarrizko mantentze-lanen segida eta aldizkakotasuna 
deskribatzea. 
EI1.6 Loradenda bateko instalazioen garbiketa- eta mantentze-lanekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak 
prebenitzeko neurriak identifikatzea. 
EI1.7 Loradenda bateko langunea (tailerra) garbitzeko eta mantentzeko kasu praktiko batean: 

- Langunea osatzen duten zati desberdinak identifikatzea. 
- Lan-elementuak dagozkien guneetan kokatzea. 
- Loradendako lanean sortutako hondakinak kentzea. 
- Eragiketa hori egiteko behar diren garbiketa-lanabes eta -produktuak aukeratzea. 
- Instalazioaren garbiketa eragiketa-segida egokienari jarraikiz egitea. 
- Langunearen (tailerra) garbiketa- eta mantentze-lanetan laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko 

neurriak aplikatzea. 
A2: Loradenda-instalazio batean erabiltzen diren ekipamenduen, makinen eta erreminten lehen mailako mantentze-lanak 
definitzea. 

EI2.1 Loradenda-instalazio batean erabil daitezkeen erremintak, makinak eta ekipamenduak aipatzea. 
EI2.2 Loradendan erabiltzen diren erreminten, makinen eta ekipamenduen zatiak, osagaiak eta osagarriak identifikatzea, 
marrazkietan edo beste edozein motatako irudikapen grafikoan. 
EI2.3 Loradendan erabilitako erreminten, makinen eta ekipamenduen funtzionamendua eta utilitatea deskribatzea. 
EI2.4 Loradenda-instalazio bateko ekipamenduek, makinek edo erremintek erabilitako kontsumigarriak ezagutzea. 
EI2.5 Loradendan erabilitako ekipamendu, makina eta erreminta bakoitzaren lehen mailako mantentze-lanak (besteak 
beste, koipeztatzea, zorroztea, doitzeak, osagaien gainbegiratzea) zerrendatzea. 
EI2.6 Loradendako makinen, ekipamenduen eta erreminten oinarrizko mantentze-premiak ezagutzea. 
EI2.7 Loradendan erabiltzen diren ekipamenduen, makinen eta erreminten lehen mailako mantentze-lanekin lotutako 
laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko neurriak identifikatzea. 

A3: Kasu praktiko batean loradenda-instalazio batean erabiltzen diren ekipamenduen, makinen eta erreminten mantentze-
lanak egitea eta lan-irizpideen arabera ordenatzea. 

EI3.1 Loradendako erremintak zorroztea, koipeztatzea eta doitzea eta erreminten pieza akastunak aldatzea beharrezkoa 
denean. 
EI3.2 Loradendan erabiltzen diren erremintak sailkatzea eta ordenatzea aldez aurretik definitutako irizpideei jarraikiz. 
EI3.3 Ekipamenduak eta makinak gainbegiratzea eta koipeztatzea mantentze-eskuliburuak horrela agintzen duenean. 
EI3.4 Loradenda bateko ekipamenduen, makinen eta erreminten kontsumigarriak berritzea mantentze-eskuliburuetan 
bildutako argibideei jarraikiz. 
EI3.5 Ekipamenduetako eta makinetako osagai akastunak edota higatuak (erabilera dela-eta) ordeztea. 
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EI3.6 Loradenda batean erabiltzen diren ekipamenduen, makinen eta erreminten lehen mailako mantentze-lanetan 
laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea. 

A4: Ekipamenduak, makinak eta erremintak garbitzeko metodo desberdinak bereiztea eta garbiketa-produktuak bakoitzaren 
izaeraren arabera aplikatzea. 

EI4.1 Ekipamenduen, makinen eta erreminten garbiketako premiak deskribatzea bakoitzaren erabilera-maila kontuan 
hartuta. 
EI4.2 Ekipamenduei, makinei edota erremintei aplikatzen zaizkien garbiketa-metodo eta -fase desberdinak zerrendatzea. 
EI4.3 Garbiketa-produktu desberdinak identifikatzea eta ezaugarriak eta aplikazioak ezagutzea. 
EI4.4 Ekipamenduen, makinen eta erreminten garbiketarako erabiltzen diren lanabesak eta materialak ezagutzea. 
EI4.5 Ekipamenduen, makinen eta erreminten garbiketan sortutako hondakin-mota desberdinak bereiztea. 
EI4.6 Loradenda batean erabilitako ekipamenduen, makinen eta erreminten garbiketarekin lotutako laneko eta 
ingurumeneko arriskuak prebenitzeko neurriak identifikatzea eta aplikatzea. 
EI4.7 Garbiketa-metodo egokia erabiliz loradendako ekipamenduak, makinak eta erremintak kaltetuko ez dituzten 
garbiketa-produktuak aplikatzea, betiere lan-arriskuetatik babesteko neurriak eta ingurumen-babeseko neurriak beteta. 

Edukiak 
1.  Loradendako instalazioen garbiketa eta oinarrizko mantentze-lanak. 

- Loradendako instalazioetako sailen edota guneen ezaugarriak. 
- Loreak mantentzeko hotz-ganbera baten oinarrizko funtzionamendua. 
- Loradendako instalazioen garbiketarako lanabesak eta produktuak. 
- Instalazioak garbitzeko eragiketen segida eta aldizkakotasuna. 
- Loradendako lanetan sortutako hondakinak sailkatzea eta eliminatzea. 
- Loradenda-instalazioen garbiketa eta lehen mailako mantentze-lanak. 
- Loreak mantentzeko hotz-ganbera garbitzea eta desinfektatzea eta anomaliak detektatzea. 
- Loradenda-instalazioen garbiketa- eta oinarrizko mantentze-lanekin lotutako lan-arriskuak prebenitzeko eta 

ingurumena babesteko neurriak aplikatzea. 

2.  Loradendako makinen, ekipamenduen eta erreminten lehen mailako mantentze-lanak 
- Loradenda-instalazioetan erabilitako makinak, ekipamenduak eta erremintak. 
- Makinen, ekipamenduen eta erreminten parteak, osagaiak, osagarriak eta kontsumigarriak. 
- Makinen, ekipamenduen eta erreminten funtzionamendua eta utilitatea. 
- Erremintak lan-premien arabera sailkatzea eta kokatzea. 
- Makinen, ekipamenduen eta erreminten lehen mailako mantentze-lanak (koipeztatzea, zorroztea, doitzeak …). 
- Erabilera dela-eta kaltetu edo higatu diren makinetako, ekipamenduetako eta erremintetako osagaiak ordeztea. 
- Makinen, ekipamenduen eta erreminten mantentze-lanetan sortutako hondakinak sailkatzea eta ezabatzea. 
- Loradendako makinen, ekipamenduen eta erreminten lehen mailako mantentze-lanekin lotutako laneko arriskuak 

prebenitzeko neurriak eta ingurumen-babeseko neurriak aplikatzea. 

3.  Loradendako makinen, ekipamenduen eta erreminten garbiketa 
- Makinen, ekipamenduen eta erreminten garbiketa-premiak. 
- Garbiketa-eragiketen maiztasuna. 
- Makinen, ekipamenduen eta erreminten garbiketa-metodoak eta faseak. 
- Garbiketa-produktuen izaera eta aplikazioa. 
- Makinen, ekipamenduen eta erreminten garbiketan lanabesak eta materialak erabiltzea. 
- Makinen, ekipamenduen eta erreminten garbiketan sortutako hondakinak sailkatzea eta eliminatzea. 
- Loradendako makinen, ekipamenduen eta erreminten garbiketarekin lotutako laneko arriskuak prebenitzeko 

neurriak eta ingurumen-babeseko neurriak aplikatzea. 
 
 

2 2. prestakuntza-modulua:  
LORADENDAKO LEHENGAI ETA MATERIALAK JASOTZEA ETA 
EGOKITZEA  
 
Kodea: MF1113_1 19 
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Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1113_1 Loradendako lehengaiak eta materialak jasotzea eta egokitzea. 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Loradendan erabiltzen diren lehengaiak eta materialak identifikatzea eta beren ezaugarri eta erabileren arabera 
bereiztea 

EI1.1 Loradendan erabiltzen diren lehengaiak identifikatzea eta behar bezala izendatzea. 
EI1.2 Materialak beren izaera/tipologiaren arabera zerrendatzea, ezagunenak diren izenekin aipatzea eta loradendan 
ematen zaien erabilera deskribatzea. 
EI1.3 Lehengaietan eta materialetan gerta daitezkeen kalteak identifikatzea. 
EI1.4 Loradenda batean normalean merkaturatzen diren lore-espezieak aipatzea eta horien oinarrizko zaintzak eta 
ezaugarri espezifikoak deskribatzea. 
EI1.5 Loradenda batean normalean merkaturatzen diren landare-espezieak aipatzea eta horien oinarrizko zaintzak, 
ezaugarriak eta argi- eta ur-premiak deskribatzea. 

A2: Eskaerak jasotzeko prozesua deskribatzea eta lehengaiak, materialak eta produktuak teknika eta irizpide zehatzak 
aplikatuz sailkatzea. 

EI2.1 Loreek jasotzerakoan izan behar dituzten gutxieneko kalitate-ezaugarri onargarriak zehaztea. 
EI2.2 Jatorriko eta helmugako karga- eta deskarga-eragiketak deskribatzea lehengaien, materialen eta landutako 
produktuen ezaugarriak eta tipologia kontuan hartuta. 
EI2.3 Enbalaje-mota desberdinak bereiztea eta lehengai eta material bakoitzari dagozkion enbalajea kentzeko teknika 
hoberenak zehaztea. 
EI2.4 Loradenda bateko sargaien karga- eta deskarga-eragiketekin lotutako laneko eta ingurumeneko arriskuak 
prebenitzeko neurriak identifikatzea. 
EI2.5 Karga- eta deskarga-eragiketak, eskaerak jasotzea eta lehengai, material eta produktuak sailkatzea biltzen dituen 
kasu praktiko batean: 

- Lehengaiak, materialak eta landutako produktuak kargatzen eta deskargatzen trebeki jardutea, bereziki 
ezaugarriak eta tipologia kontuan hartuta. 

- Karga egokitzea bere tipologia kontuan hartuta. 
- Despaketatzeak egitea lore- eta landare-mota bakoitzari dagozkion teknika espezifikoen arabera. 
- Jasotako lehengaiak albaranekin edo entrega-orriekin erkatzea eta zenbatzeko, aldez aurretik espezieen, 

formen eta koloreen arabera sailkatzea. 
- Jasotako materialak eta landutako produktuak albaranekin edo entrega-orriekin erkatzea eta bigarrenak 

zenbatzeko, kategoria-irizpideen arabera sailkatzea. 
- Sargaien karga- eta deskarga-eragiketetan laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko neurriak 

aplikatzea. 
A3: Lore eta landare naturalak egokitzeko eta kontserbatzeko teknikak deskribatzea eta aplikatzea. 

EI3.1 Loreen iraungarritasuna luzatzeko aplikatu beharreko kontserbazio-baldintza hoberenak eta tratamendu fisiko 
edota kimikoak zehaztea. 
EI3.2 Loreen kontserbaziorako behar diren gutxieneko merkataritza-kalitatezko ezaugarri onargarriak deskribatzea. 
EI3.3 Landare naturalak zaintzeko eta mantentzeko tratamendu desberdinak ezagutzea. 
EI3.4 Lore eta landareak egokitzeko eta kontserbatzeko eragiketekin lotutako laneko eta ingurumeneko arriskuak 
prebenitzeko neurriak identifikatzea. 
EI3.5 Loreak egokitzeko eta kontserbatzeko kasu praktiko batean: 

- Loreen zurtoinak beren ezaugarriak kontuan hartuta moztea eta garbitzea. 
- Berde apaingarriak moztea eta garbitzea. 
- Urari produktu kontserbagarriak aplikatzea. 
- Loreak egokitzeko teknika espezifikoak aplikatzea. 
- Irekitze atzeratuko loreak manipulatzea. 
- Loreen egokitze- eta kontserbazio-eragiketetan laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko neurriak 

aplikatzea. 
EI3.6 Landareak egokitzeko eta kontserbatzeko kasu praktiko batean: 

- Landare naturalak beren ur-premien arabera ureztatzea. 
- Landareak edota landare-konposizioak garbitzea. 
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- Landareen zauriak orbaintzeko teknikak eta produktuak aplikatzea. 
- Landareen alterazioak edota anomaliak detektatzea. 
- Landareak ongarritzea eta etxeko erabilerako produktu fitosanitarioak aplikatzea. 
- Landareen egokitze- eta kontserbazio-eragiketetan laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko neurriak 

aplikatzea. 
A4: Biltegiratze-irizpideak eta -teknikak deskribatzea eta biltegiratzea produktuen, lehengaien eta materialen tipologia 
kontuan hartuta gauzatzea. 

EI4.1 Produktu bakoitza, lehengaiak eta materialak biltegiratzeko premia fisikoak eta ingurumen-premiak definitzea, 
kontserbazio eta iraungarritasun hoberena lortzeko. 
EI4.2 Biltegiratze-irizpideak aipatzea produktuen, lehengaien eta materialen ezaugarriak eta erabilera-premiak kontuan 
hartuta. 
EI4.3 Biltegiratze-teknikak deskribatzea honako hauek kontuan hartuta: erabilgarri dagoen lekua, leku horren antolaketa 
eta biltegiratu beharreko produktuen, lehengaien eta materialen ezaugarriak. 
EI4.4 Produktuak, lehengaiak eta materialak biltegiratzeko eragiketekin lotutako laneko eta ingurumeneko arriskuak 
prebenitzeko neurriak identifikatzea. 
EI4.5 Produktuak, lehengaiak eta materialak biltegiratzeko kasu praktiko batean: 

- Biltegian erabilgarri dagoen lekua identifikatzea eta produktuak, lehengaiak eta materialak kokatzea 
bermatzeko neurketak egitea. 

- Produktu naturalak beren izaeraren eta beharren arabera kokatzea. 
- Produktuen, lehengaien eta materialen kokapena seinaleztatzea erraz aurkitzeko. 
- Biltegiratutako produktuen, lehengaien eta materialen zerrenda bat egitea. 
- Produktuen, lehengaien eta materialen biltegiratze-eragiketetan laneko eta ingurumeneko arriskuak 

prebenitzeko neurriak aplikatzea. 
A5: Salmentara bideratutako produktuen prestaketa-prozesua deskribatzea eta produktu horiek etiketatzen eta 
erakusketaguneetan kokatzen laguntzea. 

EI5.1 Etiketa-motak eta etiketatze-moduak identifikatzea. 
EI5.2 Produktuak, lehengaiak eta materialak erakusketa-aretoan eta salmentagunean kokatzeko irizpideak deskribatzea. 
EI5.3 Salmentarako produktuak prestatzeko irizpide komunak deskribatzea. 
EI5.4 Produktuak, lehengaiak eta materialak etiketatzeko eta erakusketa-aretoan eta salmentagunean kokatzeko kasu 
praktiko batean: 

- Saltzeko dauden produktuak eta haien azken prezioak identifikatzea. 
- Jendeari saltzeko produktuak prezioarekin edota erreferentziarekin etiketatzea. 
- Produktuak, lehengaiak eta materialak argi- eta ur-premien arabera kokatzea, betiere kontsumitzailearen 

informaziorako etiketa ikus daitekeen moduan ipiniz. 
- Saltzeko dauden produktuak hainbat irizpideri jarraikiz (besteak beste, kolorea, formak eta tipologia) kokatzea, 

erakusketa-aretoko eta salmentaguneko puntu beroak eta hotzak kontuan hartuz. 
- Etiketatze- eta kokatze-lanak laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak betez egitea. 

 
Edukiak: 
1.  Loradendan erabiltzen diren lehengaiak eta materialak. 

- Lehengaiak: loreak eta ebakitzeko berdeak. Landare natural berdeak eta loredunak. 
- Loradendan merkaturatutako loreak eta ebakitzeko berdeak: familiak, generoak eta espezieak. Oinarrizko zaintza. 

Zenbait generoren ezaugarri espezifikoak.  
- Loradendan merkaturatutako landare berdeak eta loredunak: familiak, generoak eta espezieak. Oinarrizko zaintza. 

Zenbait generoren ezaugarri espezifikoak. Argi- eta ur-premiak. 
- Materialak: tipologia (besteak beste, beira, zeramika, dekorazio-materialak, papera, lore eta landare lehor eta 

artifizialak, substratuak, ongarriak). Izaera eta fabrikazio-ezaugarriak. Loradendako erabilerak. 
- Kalteak eta akatsak lehengaietan eta materialetan. 

2.  Lehengai, material eta produktuak jasotzea eta sailkatzea 
- Loreei eta ebakitzeko berdeei dagozkien gutxieneko kalitate-eskakizunak. 
- Genero bereziak jasotzeko zaintza espezifikoak. 
- Loreen eta ebakitzeko berdeen enbalajea: kantitateak eta tamainak. Kaxetan eta kartoietan enbalatzea. Enbalaje 

espezifikoak. Enbalajea jartzeko eta kentzeko teknikak. 
- Loradendako lehengaien, materialen eta produktuen sailkapena. 
- Sargaiak kargatzea edota deskargatzea, ezaugarrien eta enbalajearen arabera. 
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- Albaranekin edo fakturekin jasotako sargai-kantitateak egiaztatzea. 

3.  Loreak eta ebakitzeko berdeak egokitzea eta kontserbatzea 
- Gutxieneko kalitate-ezaugarriak eta gehieneko kontserbazio-denbora, espeziearen eta irekidura-puntuaren 

arabera. 
- Loreen eta ebakitzeko berdeen zurtoinak garbitzea eta bertan ebaketak egitea. 
- Ebaketa espezifikoen praktika. 
- Zurtoin bereziak alanbratzea eta zurkaiztatzea. 
- Loreentzako eta ebakitzeko berdeentzako ontziak desinfektatzea eta prestatzea. 
- Urari produktu kontserbagarriak aplikatzea. 
- Loreak eta ebakitzeko berdeak egokitzeko teknika espezifikoak erabiltzea. 
- Irekitze atzeratuko loreen manipulazioa. 
- Loreen eta ebakitzeko berdeen egokitze- eta kontserbazio-eragiketetan laneko arriskuak prebenitzeko eta 

ingurumena babesteko neurriak aplikatzea. 

4.  Landare berdeen eta loredun landareen egokitzea eta kontserbazioa 
- Ureztatzea, ongarritzea eta etxeko erabilerako produktu fitosanitarioak aplikatzea. 
- Landare naturalak garbitzea eta horietatik kaltetutako materia kentzea. 
- Konposizioetako landareak berritzea edota ordeztea salmentarako egoera egokian ez daudenean. 
- Hainbat landaretan zurkaiztatze-teknikak aplikatzea. 
- Produktu orbaintzaileak aplikatzea. 
- Landareen alterazioak edota anomaliak detektatzea. 
- Landare naturalen egokitze- eta kontserbazio-eragiketetan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena 

babesteko neurriak aplikatzea. 

5.  Lehengai, material eta produktuak biltegiratzeko teknikak 
- Lehengaien, materialen eta produktuen kontserbazio-premia fisikoak eta ingurumenekoak: kontsumo-materialak. 

Dekorazio-materialak (besteak beste, kandelak, zintak, elementu metalikoak). Ontziak (beira eta zeramika, besteak 
beste). Elementu desberdinen iraungarritasuna. 

- Loradendako biltegiratze-teknikak eta lekuak. 
- Lehengaiak, materialak eta produktuak izaeraren eta ingurumen-eskakizunen arabera kokatzea. 
- Biltegiratutako lehengaiak, materialak eta produktuak zerrendatzea eta seinaleztatzea. 
- Loradendako sargaiak biltegiratzerakoan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak 

aplikatzea. 

6.  Salmentaguneko erakusketarako produktuak prestatzea. 
- Etiketa-motak eta etiketatze-moduak. 
- Lehengaiak, materialak eta azken produktuak salmentagunean kokatzeko irizpideak (besteak beste, kolorea, 

izaera, estiloa, sasoia). 
- Salmentarako produktuen prestaketan aplikatzen diren irizpide orokorrak (besteak beste, iraupena, ingurumen-

eskakizunak, salmenta-puntu espezifikoak). 
- Saltzeko dauden produktuak eta haien azken prezioak identifikatzea. 
- Produktuak prezioarekin, erreferentziarekin eta kontsumitzaileari zuzendutako informazioarekin etiketatzea. 
- Lehengaiak, materialak eta produktuak ezaugarrien arabera kokatzea salmentagunean. 
- Salmentarako produktuak prestatzerakoan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak 

aplikatzea. 
 
 

3 3. prestakuntza-modulua:  
LORE- ETA LANDARE-KONPOSIZIOAK EGITEKO LAN OSAGARRIAK  
 
Kodea: MF1114_1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1114_1 Lore- eta landare-konposizioak egiteko lan osagarriak egitea. 
Iraupena: 90 ordu 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lore-konposizioak egiteko teknikak deskribatzea eta loradendako lanak osatzen dituzten elementuak ezagutzea eta 
horien ezaugarriak definitzea. 

EI1.1 Lore-konposizioak egiteko erabiltzen diren teknika nagusiak zerrendatzea. 
EI1.2 Loradendan gehien erabiltzen diren lantze-teknikak deskribatzea. 
EI1.3 Loradendan erabili ahal izateko euskarriek, oinarriek eta egiturek izan behar dituzten oinarrizko ezaugarriak 
adieraztea. 
EI1.4 Lore- edo landare-konposizioen parte izan daitezkeen ontzien motak eta formak zerrendatzea baita horien guztien 
ezaugarri nagusiak ere. 
EI1.5 Lore- edota landare-konposizioak egiteko erabiltzen diren landareen, loreen eta ebakitzeko berdeen espezie 
desberdinak aipatzea. 
EI1.6 Egin beharreko konposizio-motarekin bat datozen landare, lore eta ebakitzeko berdeen formak, tamainak, koloreak 
eta bolumenak zerrendatzea. 
EI1.7 Loradendako material osagarriak aipatzea eta horien erabilera eta aplikazioa deskribatzea. 
EI1.8 Loradendan gehien erabiltzen diren erreminten eta lanabesen zerrenda egitea. 
EI1.9 Lore edota landare natural edota artifizialekin lanak egiteko eragiketa osagarriekin lotutako laneko eta 
ingurumeneko arriskuak prebenitzeko neurriak identifikatzea. 

A2: Loradendako konposizioak egiteko oinarrizko elementu gisa euskarriak, ontziak, lehengaiak eta materialak aukeratzea 
eta elementu horiek prestatzea. 

EI2.1 Egin beharreko lore- edota landare-konposizioa egiteko egoki gisa aurredefinitutako elementuen artean aukeratzea 
euskarri, oinarri, egitura edota ontzi egokiena. 
EI2.2 Konposizio bakoitzerako aurredefinitutako osagarrien artean aukeratzea dekorazio-osagarri egokiak. 
EI2.3 Egin beharreko konposizio- edo lan-motarako aurredefinitutako elementuen artean aukeratzea elementu natural 
egokiak, betiere iraungarritasun- eta bateragarritasun-irizpideei jarraikiz. 
EI2.4 Belakia jartzea edozein euskarri edota materialen gainean. 
EI2.5 Euskarria, oinarria, egitura edota ontzia, lore-konposizioa osatuko duen lehengaiarekiko egokia den materialarekin 
beteta (besteak beste, perlita, gela edo lurra) egokitzea. 
EI2.6 Landareak, loreak edota ebakitzeko berde apaingarriak lan bakoitzerako egokienak diren prestaketa-teknikak 
erabiliz manipulatzea. 
EI2.7 Substratuak birlandatzen eta prestatzen jardutea. 
EI2.8 Koroa-uztaiak zintarekin eta berdeekin forratzea. 
EI2.9 Koroaburukoak prestatzea. 
EI2.10 Lan horiek egiterakoan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea, eta neurri 
horiek azkentzea ekipamenduak eta erremintak erabiltzen direnean. 

A3: Loradendako produktuak aurkezteko sistemak eta teknikak identifikatzea eta deskribatzea eta lore- edota landare-
konposizioak aurkeztea. 

EI3.1 Produktu amaituak biltzeko erabiltzen diren materialen testurak identifikatzea. 
EI3.2 Lore edota landare-konposizio bakoitzari aplika dakizkiokeen bilgarri-motak eta aurkezpen-moduak definitzea, 
betiere forma, tamaina eta entrega-eskakizunak kontuan hartuta. 
EI3.3 Prestatu gabeko lore eta landareak, eta lore edota landare natural edota artifizialen konposizioak aurkezteko 
bilgarri-mota bakoitzean erabiltzen diren teknikak deskribatzea. 
EI3.4 Lore- edota landare-konposizioak aurkezteko eta biltzeko eragiketa osagarriekin lotutako laneko eta ingurumeneko 
arriskuak prebenitzeko neurriak identifikatzea. 
EI3.5 Lore- edota landare-konposizioak aurkezteko kasu praktiko batean: 

- Bilgarri-mota desberdinak egitea. 
- Begiztak, paperak eta oihalak moztea eta muntatzea. 
- Papiroflexia-teknikak gauzatzea. 
- Opari-kaxak prestatzea loreekin. 
- Lore- edota landare-konposizioetarako eskaintzadun begiztak egitea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea, aurreko eragiketetan norbera 

babesteko eta babes orokorreko ekipamenduak behar bezala erabiliz. 
A4: Lore edota landare natural edota artifizialekin egindako dekorazioak muntatzeko eta desmuntatzeko teknikak 
deskribatzea eta aplikatzea. 

EI4.1 Leku jakin batzuetan (besteak beste, ezkontza-autoak, elizak eta eszenatokiak) instalatzen diren lore- edota 
landare-konposizioak deskribatzea. 
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EI4.2 Lore edota landare espezifikoen dekorazioetan erabiltzen diren materialak muntatzeko, desmuntatzeko eta 
garraiatzeko teknikak deskribatzea haien tipologia kontuan hartuta. 
EI4.3 Muntaketa- eta desmuntaketa-eragiketa osagarriekin lotutako laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko 
neurriak deskribatzea. 
EI4.4 Lore- edota landare-dekorazioak muntatzeko eta desmuntatzeko kasu praktiko batean: 

- Lan unitario bat edota lan amaituak osatzen dituzten piezak identifikatzea. 
- Dekorazioan erabilitako lore edota landare natural edota artifizialen egoera identifikatzea. 
- Lore edota landareen leku desberdinetako kokapen-puntuak aurkitzea emandako krokis eta bozetoen bidez 

eta jasotako argibideei jarraikiz. 
- Lanak, oinarriak eta egitura espezifikoak kargatzen eta deskargatzen trebeki jardutea. 
- Ezaugarri desberdinetako dekorazioak muntatzea eta desmuntatzea goragoko mailako langileen argibideei 

jarraikiz. 
- Akatsen bat duten edo egoera txarrean dauden materialak, lehengaiak edota produktuak ordeztea lanaren 

azken itxura aldatu gabe. 
- Lore- edota landare-dekorazioetako soberako materialak eta lehengaiak sailkatzea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea, aurreko eragiketetan norbera 

babesteko eta babes orokorreko ekipamenduak behar bezala erabiliz. 

Edukiak: 
1.  Lore-konposizioak egiteko oinarrizkoak diren euskarriak, ontziak eta materialak 

- Euskarriak, oinarriak, egiturak eta ontziak (besteak, beste, motak, formak eta fabrikazio-ezaugarriak). 
- Belakiak: motak, formatuak, prestatzea eta jartzea. 
- Ontziak betetzeko materialen motak eta ezaugarriak (perlita, gela, lurra, besteak beste). 
- Koroa-uztaien motak. 
- Hilaren koroaburukoen ezaugarriak. 
- Substratuak prestatzea. 
- Koroa-uztaiak eta koroaburukoak prestatzea. 
- Konposizioetarako euskarriak, ontziak eta oinarrizko materialak prestatzerakoan laneko arriskuak prebenitzeko eta 

ingurumena babesteko neurriak aplikatzea. 

2.  Lore-konposizioak: lantze-teknikak, erabilitako elementuak eta ezaugarriak 
- Lore-konposizioak egiteko erabiltzen diren teknika, material eta erreminta nagusiak (zurtoinak sartzea eta lotzeak). 
- Lore-konposizioetarako erabilitako loreen, landareen eta ebakitzeko berdeen genero eta espezieak: ezaugarriak 

eta aplikazioa. 
- Lore-lanetarako landareak, loreak eta ebakitzeko berdeak prestatzeko teknikak: landareen substratuak kentzea. 

Loreak eta ebakitzeko berdeak ordenatzea. Genero eta espezie espezifikoak alanbratzea eta horietan “tape” 
izenekoa aplikatzea. 

- Aurredefinitutako segida batetik egin beharreko oinarrizko konposiziorako material naturalak aukeratzea. 
- Oinarrizko konposizioak egitea (loreenak edota landareenak): ontziko konposizioa. Eskuko sorta. Sustraitutako 

landareen konposizioak. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea lore-konposizioak egiteari lotutako 

eragiketa osagarrietan. 

3.  Loradendako produktuak aurkezteko sistemak eta teknikak 
- Bilgarrietarako materialak (testurak, kolorea, fabrikazio-ezaugarriak, besteak beste). 
- Bilgarri-motak. 
- Aurkezteko eta biltzeko teknikak (bildu beharreko produktuaren forma, tamaina eta entrega-eskakizunen arabera). 
- Loradendako produktuen bilgarriak egitea (kaxak prestatzea, papiroflexia-teknikak aplikatzea, besteak beste). 
- Begiztak, zintak (eskaintzarekin edo gabe) eta paperezko edo oihalezko elementuak prestatzea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea loradendako produktuak biltzeko eta 

aurkezteko eragiketetan. 

4. Lore-dekorazioak garraiatzea, muntatzea eta desmuntatzea. 
- Hainbat lekutan instalatzen diren lore- edota landare-konposizioen motak (elizak, ospakizun-aretoak, autoak, 

eszenatokiak, besteak beste). 
- Dekorazioetako elementuak, materialak eta erremintak. 
- Dekorazio-konposizioak eta -elementuak kargatzea, garraiatzea eta deskargatzea. 
- Konposizioak muntatzeko eta desmuntatzeko teknikak, erremintak eta lanabesak. 24 
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- Erabiltzen diren loreen eta landareen egoera ezagutzea eta akatsen bat duten edo egoera txarrean dauden 
elementuak ordeztea. 

- Materialak sailkatzea konposizioak desmuntatu ondoren. 
- Lore-dekorazioen garraioan, muntaketan eta desmuntaketan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena 

babesteko neurriak aplikatzea. 
 
 
 
 

4 4. prestakuntza-modulua:  
LORADENDAKO OINARRIZKO ZERBITZUAK ETA JENDEARI ARRETA 
ESKAINTZEA  
 
Kodea: MF1115_ 1 

 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Loradendan eskaintzen diren zerbitzuak eta produktuak deskribatzea eta jendeari arreta ematea. 

EI1.1 Loradenda batek bezeroei eskain diezazkiekeen produktuak eta zerbitzuak deskribatzea dagokion unea edo 
gertakaria kontuan hartuta. 
EI1.2 Loradenda bateko lan ohikoenak identifikatzea eta deskribatzea katalogo batean edo salmenta-eskuliburu batean. 
EI1.3 Bezeroei loradendako zerbitzu bat eskaini ahal izateko eskakizunak aipatzea, enpresak ezarritako arauak kontuan 
hartuta. 
EI1.4 Ordainketa-moduak zerrendatzea eta ezagutzea: eskudirutan, kreditua, zordunketa-txartela edo kreditu-txartela, 
taloia, besteak beste. 
EI1.5 Kobrantza-moduak ezagutzea: salmenta-puntuko terminala, kutxa erregistratzailea, besteak beste. 
EI1.6 Kobrantza- edota ordainketa-egiaztagiriak ezagutzea: kutxa-tiketak, ordainagiriak, fakturak, besteak beste. 
EI1.7 Jendeari arreta emateko kasu praktiko batean: 

- Eskatzen den unerako egokiena den lana identifikatzea. 
- Katalogoak eta eskuliburuak maneiatzea (paperean, informatizatuak edo beste edozein euskarritan). 
- Bezeroei aholkua ematea loradendako produktuak edota zerbitzuak erosteko premiak asetzeko. 
- Enkargu-albarana beharrezkoak diren datuekin betetzea. 
- Eskaera artxibatzea, agendan jasotzea edo bideratzea eskaera gauzatu behar den unea kontuan hartuta. 
- Salmenta-eragiketa enkarguaren zenbatekoa kalkulatuz amaitzea. 
- Ordainketa-egiaztagiriak jaulkitzea: ordainagiriak, fakturak eta abar. 

A2: Loradendako produktuak etxean entregatzeko prozesua deskribatzea eta entrega gauzatzea. 
EI2.1 Loradendako enkargu baten erakunde edo pertsona hartzaileekin harremanetan jartzeko oinarrizko kortesiazko eta 
gizalegezko arauak aipatzea. 
EI2.2 Loradendako produktu bat etxean entregatzerakoan gerta daitezkeen egoera desberdinak bereiztea baita egoera 
bakoitzari dagozkion jardun zuzenak ere. 
EI2.3 Garraiobide eraginkorrenak identifikatzea banatu beharreko enkarguaren, haren ezaugarrien eta entrega-epeen 
arabera. 
EI2.4 Etxeko banaketa-zerbitzua egiteko kasu praktiko batean: 

- Ibilbidea antolatzea eta helbide guztiak arretaz egiaztatzea. 
- Eskaerak formularioekin edota entregaren hartu-agiriekin egiaztatzea. 
- Planoak, mapak eta kale-izendegiak maneiatzea edozein laguntza-euskarritan helbideak aurkitzeko. 
- Erabili beharreko ibilgailua egoera onean dagoela eta bere barruan entrega gauzatzeko behar den guztia 

(helbidetegiak, planoak, absente-txartelak, besteak beste) badaukala egiaztatzea. 
- Entregatu beharreko produktuak kaltetzea saihesteko moduan eta garraiatzeko modu hoberenean egokituz 

kokatzea ibilgailuan. 
- Entrega jasotzen duen pertsonaren datuak eta sinadura eta entregaren data eta ordua jasotzea eta horiek 

guztiak dagokion formularioan biltzea. 25 
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- Loradendako produktuak etxean entregatzeko prozesuan laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko 
neurriak aplikatzea. 

A3: Landareen etxeko mantentze-zerbitzuko eragiketak definitzea eta loradendatik kanpoko landare naturalak berritzeko 
zereginak betetzea behar bezalako berme fisiologiko eta estetikoekin. 

EI3.1 Loradendako mantentze-zerbitzuetan eskaintzen diren landare naturalek dituzten eskakizun fisiologiko orokorrak 
zerrendatzea. 
EI3.2 Mantentze-kontratuetan eskainitako konposizioak egiteko gehien erabiltzen diren landareak identifikatzea. 
EI3.3 Mantentze-kontratuak dituzten landare-konposizioetako edo aleetako alterazio edo aldaketak deskribatzea. 
EI3.4 Loradendetan gehien saltzen diren ongarri eta produktu fitosanitarioak eta horien aplikazioak zerrendatzea. 
EI3.5 Landare naturalen konposizio bat loradendatik kanpo mantentzeko kasu praktiko batean: 

- Konposizioaren egoera orokorra ezagutzea eta konposizioaren itxura behar bezalakoa izateko beharrezkoak 
diren eragiketak zerrendatzea eta aplikatzea. 

- Konposizioan landare berriak jartzea. 
- Konposizioak ahalik eta iraungarritasun handiena izateko neurri egokiak eta behar diren nutriente edo produktu 

fitosanitarioak aplikatzea. 
- Konposizioaren mantentzea egiteko behar diren lanabesak eta erremintak aukeratzea. 
- Landareen etxeko mantentze-zerbitzuko eragiketetan laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko 

neurriak aplikatzea. 
 
Edukiak: 
1.  Loradendako zerbitzuak eta produktuak: 

- Loradendako zerbitzuak eta produktuak (unearen, gertakariaren, sasoiaren eta lekuaren arabera, besteak beste). 
- Kalitatezko loradenda-zerbitzu bat eman ahal izateko eskakizunak UNE 175001 arauaren arabera. 
- Enkargu edo salmenta bati dagokion zenbatekoaren kalkulua: 
- Oinarrizko eragiketa matematikoak (batuketa, kenketa, biderketa, zatiketa). 
- Kalkulagailuen erabilera. 
- Ordainketa-moduak (eskudirutan, kreditua, zordunketa-txartela eta kreditu-txartela, taloia, transferentziak, besteak 

beste). 
- Kobrantza-sistemak: 
- Salmenta puntuko terminala. 
- Kutxa erregistratzailea. 
- Ordainketaren edo kobrantzaren egiaztagiriak (kutxa-tiketa, ordainagiriak, fakturak, besteak beste). 
- Datu pertsonalen tratamendurako eskakizunak. 
- Katalogoak, eskuliburuak eta prezio-zerrendak erabiltzea euskarri desberdinetan (papera, informatizatua, besteak 

beste). 
- Enkargu-mota desberdinak kudeatzeko albaranak betetzea eta tratatzea. 

2. Loradendako produktuak etxean entregatzea: 
- Kortesiazko eta gizalegezko oinarrizko arauak: Hartzaile- edo erakunde-motak. Hartzailearen portaera. 
- Entregaren unean gerta daitezkeen egoerak eta zuzen jarduteko moduak. 
- Garraiobide eraginkorrak entrega-motaren, epearen eta zerbitzua eman beharreko lekuen arabera. 
- Entregarako material osagarriak (absente-txartelak, planoak, besteak beste). 
- Entrega-formularioen motak. 
- Planoak, mapak eta kale-izendegiak erabiltzea ibilbide bat antolatzeko. 
- Datuak eta helbideak egiaztatzea eta eskaerak entrega-formularioekin erkatzea. 
- Entregako ibilgailuan material osagarriak badaudela egiaztatzea baita produktuek ibilgailuan duten kokapena ere. 
- Entrega-formularioak betetzea (ordua, data eta sinadura). 
- Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea loradendako produktuak 

kargatzerakoan, deskargatzerakoan eta etxean entregatzerakoan. 

3.  Landareen etxeko mantentzea: 
- Landare-konposizioen egoera orokorra ezagutzea eta alterazioak eta aldaketak detektatzea. 
- Izurrite eta gaixotasun ohikoenak identifikatzea. 
- Lortu nahi den itxura lortzeko beharrezkoak diren eragiketak egitea eta egoera txarrean dauden landareak 

berritzea. 
- Ura, ongarriak eta etxeko erabilerako produktu fitosanitarioak aplikatzea (gomendatutako dosiak eta maiztasuna). 
- Erreminta eta lanabes egokiak erabiltzea. 
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- Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea landare-konposizioen etxeko 
mantentze- eta egokitze-eragiketetan. 

 
 
 
 

5 5. prestakuntza-modulua:  
LORADENDAKO JARDUERA OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK  
 
Kodea: MP0064 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Loradendako langunearen (tailerra), makinen, ekipamenduen eta erreminten garbiketa eta mantentzea egitea, baliabide 
egokienak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatuz. 

EI1.1 Lan-mahaiak eta “urgunea” jasotako argibideen arabera garbitzea eta mantentzea. 
EI1.2 Lan-elementuak dagozkien guneetan kokatzea. 
EI1.3 Loradendako lanetan sortutako hondakinak jasotzea, sailkatzea eta kentzea. 
EI1.4 Loradendako instalazioak garbitzea eta mantentzea, eragiketa-segida egokienari jarraikiz eta ezarritako lan-
erritmoa kontuan hartuta. 
EI1.5 Loreak mantentzeko hotz-ganbera garbitzea eta desinfektatzea jasotako argibideei jarraikiz eta hotz-ganberaren 
funtzionamenduan detektatutako edozein anomalia arduradunari jakinaraztea. 
EI1.6 Erabilitako erremintak garbitzea, desinfektatzea eta kontserbazio-egoera onean mantentzea, kaltetzen ez dituzten 
produktuak erabiliz eta jasotako argibideei jarraikiz. 
EI1.7 Makinak eta ekipamenduak gainbegiratzea, garbitzea eta mantentzea dagokion mantentze-eskuliburuan 
ezarritakoari jarraikiz. 
EI1.8 Makinen, ekipamenduen eta erreminten kontsumigarriak berritzea eta osagai akasdunak edota erabilera dela-eta 
higatuak ordeztea. 
EI1.9 Makinetan, ekipamenduetan eta erremintetan detektatutako edozein anomalia arduradunari jakinaraztea. 

A2: Loradendako lehengaien, materialen eta produktuen karga-, deskarga-, jasotze-, sailkatze- eta biltegiratze-eragiketak 
egitea, baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatuz. 

EI2.1 Lehengai, material eta landutako produktuak kargatzea eta deskargatzea, bereziki ezaugarriak eta tipologia 
kontuan hartuta. 
EI2.2 Lehengaiak, materialak eta landutako produktuak beren ezaugarriak kontuan hartuta egokitzea ibilgailuan. 
EI2.3 Sargaiak albaranekin edo entrega-orriekin erkatzea eta jaso direla egiaztatzea. 
EI2.4 Jasotzen diren loreak eta landareak lore- eta landare-mota bakoitzari dagozkion teknika espezifikoen bitartez eta 
jasotako argibideei jarraikiz despaketatzen dira. 
EI2.5 Lehengaiak espeziearen, formaren eta kolorearen arabera sailkatzea ondorengo lanak errazteko. 
EI2.6 Landutako produktuak kategoria-irizpideen arabera ordenatzea, ondorengo eragiketak errazteko. 
EI2.7 Lehengaiak, materialak eta produktuak beren izaera, kontserbazio-eskakizunak eta jasotako argibideak kontuan 
hartuta kokatzea. 
EI2.8 Biltegiratutako lehengaien, materialen eta produktuen kokapena seinaleztatzea azkar aurkitzeko eta lehengaien, 
materialen eta biltegiratutako produktuen zerrenda bat egitea eta maneiatzea. 

A3: Loreen, ebakitzeko berdeen eta landareen egokitze- eta kontserbazio-eragiketak gauzatzea baliabide egokiak erabiliz 
eta laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatuz. 

EI3.1 Loreen eta ebakitzeko berdeen zurtoinak garbitzea eta ebaketa egokiak egitea, bakoitzaren ezaugarriak kontuan 
hartuta eta jasotako argibideei jarraikiz. 
EI3.2 Ontziak aukeratzea, desinfektatzea eta urarekin edota kontserbagarri egokiekin prestatzea bilduko dituzten loreen 
edo ebakitzeko berdeen motak kontuan hartuta. 
EI3.3 Irekidura atzeratuko loreak tratamendu fisikoak edota kimikoak aplikatuz manipulatzea. 27 
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EI3.4 Eskakizun bereziak dituzten loreak egokitzeko teknika espezifikoak garatzea. 
EI3.5 Landareen premiak identifikatzea, ureztatze- eta ongarritze-eragiketak egitea eta etxeko erabilerako produktu 
fitosanitarioak aplikatzea. 
EI3.6 Landareak edo konposizioak garbitzea eta haien materia akastunak kentzea. 
EI3.7 Landareen alterazio edo anomaliak detektatzea eta ezagutzea, eta salmentarako egokiak ez diren landareak 
berritzea edota ordeztea. 

A4: Loradendako lehengaiak, materialak eta produktuak etiketatzea eta erakusketa-aretoan eta salmentagunean kokatzea 
baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatuz. 

EI4.1 Saltzeko dauden produktuak eta haien azken prezioak identifikatzea. 
EI4.2 Jendeari saltzeko produktuak prezioarekin edota erreferentziarekin etiketatzea, jasotako argibideei jarraikiz. 
EI4.3 Lehengaiak, materialak eta produktuak salmentagunean kokatzea, betiere kontsumitzailearen informaziorako 
etiketa ikus daitekeen moduan jarriz. 
EI4.4 Saltzeko dauden produktuak hainbat irizpideren arabera (besteak beste, kolorea, formak eta tipologia) kokatzea, 
erakusketa-aretoko eta salmentaguneko puntu beroak eta hotzak kontuan hartuz eta jasotako argibideei jarraikiz. 

A5: Lore- edota landare-konposizioak egiteko oinarrizko elementuak aukeratzea eta prestatzea eta horiek aurkeztea, 
baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatuz. 

EI5.1 Egin beharreko lore- edota landare-konposizioa egiteko egoki gisa aurredefinitutako elementuen artean aukeratzea 
euskarri, oinarri, egitura edota ontzi eta dekorazio-osagarri egokienak. 
EI5.2 Egin beharreko konposizio- edo lan-motarako egoki gisa aurredefinitutako elementuen artean aukeratzea elementu 
natural egokiak, betiere iraungarritasun- eta bateragarritasun-irizpideei jarraikiz. 
EI5.3 Euskarria, oinarria, egitura edota ontzia, belakiarekin edo konposizioa osatuko duen lehengaiarekiko egokia den 
beste material batekin beteta egokitzea. 
EI5.4 Koroa-uztaiak zintarekin eta berdeekin forratzea eta koroaburukoak prestatzea, betiere jasotako argibideei 
jarraikiz. 
EI5.5 Konposizio xumeak eta sorta-lotzeak egitea, landareak, loreak edota ebakitzeko berdeak behar bezala 
manipulatuz. 
EI5.6 Begiztak, zintak (eskaintzarekin edo gabe), paperak eta oihalak prestatzea, erabilitako material-motari gehien 
egokitzen zaion teknika erabiliz. 
EI5.7 Mota desberdinetako bilgarriak egitea eta papiroflexiako oinarrizko teknikak aplikatzea, bildu beharreko 
konposizioaren arabera. 
EI5.8 Opari-kaxak prestatzea loreekin, iraungarritasun- eta bateragarritasun-irizpideak kontuan hartuta lore egokienak 
erabiliz eta jasotako argibideei jarraikiz. 

A6: Lore- edota landare-dekorazioen muntaketa eta desmuntaketa egitea, teknika eta baliabide egokienak erabiliz eta 
laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatuz. 

EI6.1 Lan unitario bat edota lan amaituak osatzen dituzten piezak identifikatzea. 
EI6.2 Dekorazioan erabilitako lore edota landare natural edota artifizialen egoera ezagutzea. 
EI6.3 Loreak, landareak edota konposizioak emandako krokisean edo bozetoan adierazitako puntuetan kokatzea 
jasotako argibideei jarraikiz. 
EI6.4 Lanak, oinarriak eta egitura espezifikoak kargatzen eta deskargatzen trebeki jardutea. 
EI6.5 Ezaugarri eta konposizioaren zailtasun-maila desberdinetako dekorazioak muntatzea eta desmuntatzea jasotako 
argibideei jarraikiz. 
EI 6.6 Akatsen bat duten edo egoera txarrean dauden lehengaiak, materialak edota produktuak ordeztea lanaren azken 
itxura aldatu gabe. 
EI6.7 Lore- edota landare-dekorazioetako soberako materialak eta lehengaiak sailkatzea eta seinalatutako lekuetan 
kokatzea. 

A7: Bezeroek eskatutako loradendako produktuak edota oinarrizko zerbitzuak eskaintzeko beharrezkoak diren lanak 
garatzea, enpresak ezarritako protokolo- eta zerbitzu-arauak betez. 

EI7.1 Bezeroari arreta ematea, zuzenean edo telefono bidez, jasotako argibideei jarraikiz. 
EI7.2 Bezeroak eskatutako uneari dagokion lanik egokiena identifikatzea. 
EI7.3 Edozein euskarritan eskura dauden katalogoak eta eskuliburuak maneiatzea (papera, informatizatua, besteak 
beste). 
EI7.4 Bezeroei aholkua ematea loradendako produktuak edota zerbitzuak erosteko premiak asetzeko. 
EI7.5 Enkargu-albarana beharrezkoak diren datuekin betetzea. 
EI7.6 Eragiketak edo bezeroak eskatutako informazioak norberaren eskumenak gainditzen dituenean bezeroa goragoko 
mailako langileengana bidaltzea. 
EI7.7 Salmenta-eragiketa enkarguaren guztizko zenbatekoa kalkulatuz amaitzea. 

28 EI7.8 Ordainketa-egiaztagiriak jaulkitzea (kutxa-tiketa, ordainagiria, faktura, besteak beste). 
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EI7.9 Eskaera enpresaren barneko lan-sistemaren arabera bideratzea. 
A8: Loradendako produktuen banaketa-zerbitzuak egitea eta landare naturalen etxeko mantentze-lanak gauzatzea, baliabide 
egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatuz. 

EI8.1 Planoak, mapak eta kale-izendegiak maneiatzea edozein laguntza-euskarritan helbideak aurkitzeko eta ibilbidea 
antolatzeko. 
EI8.2 Helbide guztiak arretaz egiaztatzea eta eskaerak formularioekin edota entregaren hartu-agiriekin erkatzea. 
EI8.3 Banaketa-ibilgailua egoera onean dagoela egiaztatzea eta entregatu beharreko produktuak garraiatzeko modu 
hoberenean kokatzea ibilgailuaren barruan. 
EI8.4 Dagokion entrega-formularioa betetzea, entrega onartzen duen pertsonaren datuak eta sinadura, eta entrega 
egiten den data eta ordua idatziz jasoz. 
EI8.5 Goragoko mailako langileei banaketa-zerbitzuan gertatutako gorabeheren berri ematea eta jasotako formularioak 
entregatzea. 
EI8.6 Etxeko landare-konposizioen egoera orokorra balioestea eta haien mantentzea egiteko lanabesak eta erremintak 
aukeratzea. 
EI8.7 Konposizioak itxura egokia izateko beharrezkoak diren eragiketak egitea eta berritzeko premia duten landareak 
berritzea. 
EI8.8 Landareen premiak detektatzea eta ezagutzea eta ura, ongarriak eta etxeko erabilerako produktu fitosanitarioak 
zentzuz aplikatzea, gomendatutako dosiak eta maiztasunak errespetatuz. 

A9: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI9.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI9.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI9.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI9.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI9.5 Zehaztutako komunikazio-kanalak erabiltzea. 
EI9.6 Ezarritako laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea beti. 

 
Edukiak: 
1.  Loradendako instalazioen, makinen, ekipamenduen eta erreminten mantentze-lan 

osagarriak: 
- Languneak garbitzea eta mantentzea. 
- Garbitu beharreko azalerei garbiketa-produktu egokiak aplikatzea. 
- Lana egin den bitartean sortutako hondakinak jasotzea, sailkatzea eta kentzea. 
- Erabilitako erreminten mantentze-lanak (zorroztea, koipeztatzea, doitzea, garbitzea, desinfektatzea, pieza 

akastunak aldatzea, besteak beste). 
- Loradendako erremintak sailkatzea eta ordenatzea. 
- Kontsumigarriak gainbegiratzea eta berritzea eta makina eta ekipamenduetako osagai akastunak edota 

erabileragatik higatutakoak ordeztea. 

2.  Loradendako lehengaiak, materialak eta produktuak jasotzea, biltegiratzea eta egokitzea: 
- Loradendako lehengaiak, materialak eta produktuak kargatzea eta deskargatzea. 
- Loradendako lehengaiak, materialak eta produktuak albaranekin edo entrega-orriekin erkatzea, despaketatzea eta 

sailkatzea. 
- Loreen eta ebakitzeko berdeen zurtoinak garbitzea eta bertan ebakiak egitea. 
- Ontziak aukeratzea, garbitzea eta desinfektatzea. 
- Urari produktu kontserbagarriak aplikatzea. 
- Ureztatzea, ongarritzea eta etxeko erabilerako produktu fitosanitarioak aplikatzea landareen eskakizunen arabera. 
- Konposizioak garbitzea, materia akastunak kentzea eta landareak berritzea egoera egokian ez daudenean. 
- Loradendako lehengaiak, materialak eta produktuak beren izaeraren eta eskakizunen arabera kokatzea eta horiek 

guztiak seinaleztatzea erraz aurkitu ahal izateko. 
- Loradendako biltegiratutako sargaien zerrendak egitea eta maneiatzea. 
- Lehengaiak, materialak eta produktuak etiketatzea eta erakusketa-aretoan eta salmentagunean kokatzea. 

3.  Konposizioak egiteko materialak prestatzea eta konposizioak aurkeztea: 
- Oinarriak, dekorazio-osagarriak eta elementu naturalak aukeratzea. 
- Belakia jartzea eta aukeratutako euskarriak egokitzea. 
- Koroa-uztaiak eta koroaburukoak prestatzea. 

29 - Landareak, loreak edota ebakitzeko berdeak manipulatzea ondoren erabiltzeko. 

 
 

 

 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

- Ontzietan konposizio xumeak egitea baita lotzeak ere. 
- Bilgarri desberdinak egitea dagozkion osagarriak erabiliz. 
- Begiztak eta zintak (eskaintzarekin edo gabe) prestatzea. 

4.  Lore- eta landare-dekorazioak muntatzea eta desmuntatzea: 
- Loreak, landareak edota konposizioak leku jakinetan kokatzea. 
- Lanak, oinarriak eta egiturak kargatzea eta deskargatzea. 
- Lore- eta landare-dekorazioak muntatzea eta desmuntatzea: 
- Soberako edo baztertutako materialak eta lehengaiak sailkatzea. 

5.  Jendeari arreta eskaintzea eta loradendako zerbitzuak ematea: 
- Jendeari arreta eskaintzea enpresak ezarritako protokoloari jarraikiz. 
- Lan-mota identifikatzea, katalogoak eta eskuliburuak erabiltzea eta bezeroei aholkua ematea. 
- Enkargu-albaranak betetzea, guztizko zenbatekoa kalkulatzea eta dagozkion ordainketa-egiaztagiriak jaulkitzea. 
- Eskaera bideratzeko beharrezkoak diren eragiketak egitea enpresak ezarritako sistemaren arabera. 
- Erabilitako datu pertsonalen tratamendu konfidentziala. 
- Etxez etxeko banaketako zerbitzuak egitea. 
- Landare-konposizioen etxeko mantentzea. 

6.  Integrazioa eta komunikazioa lantokian: 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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Loradendako jarduera osagarriak 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

 MF1112_1 
Loradendako instalazioen, 
makinen, ekipamenduen eta 
erreminten mantentze-lan 
osagarriak 
 

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-ingeniaria. 
• Biologian lizentziaduna, Ingurumen 

Zientzietan lizentziaduna. 
• Nekazaritzako ingeniari teknikoa edo 

basogintzako ingeniari teknikoa. 
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresen 

kudeaketa eta antolamenduko goi-mailako 
teknikaria, baliabide naturalen eta 
paisajistikoen kudeaketa eta antolamenduko 
goi-mailako teknikaria edo arte plastikoetako 
eta loradendako diseinuko goi-mailako 
teknikaria. 

• Lorezaintzako teknikaria. 
• Nekazaritzaren lanbide-arloko apaingarriak 

eta lorezaintzaren lanbide-eremuko 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 

MF1113_1 
Loradendako lehengaiak eta 
materialak jasotzea eta 
egokitzea 

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-ingeniaria. 
• Biologian lizentziaduna, Ingurumen 

Zientzietan lizentziaduna. 
• Nekazaritzako ingeniari teknikoa edo 

basogintzako ingeniari teknikoa. 
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresen 

kudeaketa eta antolamenduko goi-mailako 
teknikaria, baliabide naturalen eta 
paisajistikoen kudeaketa eta antolamenduko 
goi-mailako teknikaria edo arte plastikoetako 
eta loradendako diseinuko goi-mailako 
teknikaria. 

• Lorezaintzako teknikaria. 
• Nekazaritzaren lanbide-arloko apaingarriak 

eta lorezaintzaren lanbide-eremuko 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 

MF1114_1 
Lore- eta landare-
konposizioak egiteko lan 
osagarriak egitea 

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-ingeniaria. 
• Biologian lizentziaduna, Ingurumen 

Zientzietan lizentziaduna. 
• Nekazaritzako ingeniari teknikoa edo 

basogintzako ingeniari teknikoa. 
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresen 

kudeaketa eta antolamenduko goi-mailako 
teknikaria, baliabide naturalen eta 
paisajistikoen kudeaketa eta antolamenduko 
goi-mailako teknikaria edo arte plastikoetako 
eta loradendako diseinuko goi-mailako 
teknikaria. 

• Lorezaintzako teknikaria. 
• Nekazaritzaren lanbide-arloko apaingarriak 

eta lorezaintzaren lanbide-eremuko 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiria. 

2 urte 3 urte 
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Loradendako jarduera osagarriak 

MF1115_1 
Loradendako eta jendeari 
arreta eskaintzeko oinarrizko 
zerbitzuak. 

• Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan 
lizentziaduna. 

• Enpresa Zientzietan diplomaduna. 
• Merkataritza-kudeaketako eta marketineko 

goi-mailako teknikaria. 
• Merkataritzako teknikaria. 
• Merkataritza eta marketinaren lanbide-arloko 

3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 

– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (M2) / 15 IKASLE AZALERA (M2) / 25 IKASLE 

Loradendako tailerra 45 60 

Loradendako biltegia 30 45 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Loradendako tailerra X X X X 

Loradendako biltegia X X X X 
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Profesionaltasun-ziurtagiria 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Loradendako tailerra 

− Errotuladorez idazteko arbelak. 
− Ikus-entzunezko ekipoak. 
− Interneterako konexioa duen PCa. 
− Orri birakaria. 
− Ikasgelako materiala. 
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 
− Apalak. 
− Armairuak. 
− Mostradoreak. 
− Inguratzeko zerra. 
− Zintak errotulatzeko makina. 
− Etiketa jartzeko makina. 
− Kutxa erregistratzailea. 
− Datafonoa. 
− Salmenta--puntuko terminala. 

Loradendako biltegia 

− Hotz-ganbera (15 m3). 
− Etxeko erabilerako produktu fitosanitarioetarako eta 

ongarrietarako armairua. 
− Apalak. 

 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Ez dago sartzeko eskakizunik 
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