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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
KIROL-ZELAIETAKO SOROPILEN INSTALAZIO- ETA MANTENTZE-LANEN KUDEAKETA. 
 
KODEA 
AGAJ0308 

 
LANBIDE-ARLOA 
Nekazaritza  
 

LANBIDE-EREMUA 
Lorezaintza. 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
AGA346_3 Kirol-zelaietako soropilen instalazio- eta mantentze-lanen kudeaketa (2008ko otsailaren 1eko 108/2008 Errege 
Dekretua, 2008ko otsailaren 20ko BOE) 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 
GAITASUN OROKORRA 
Kirol-zelaietan soropilen instalaziorako eta mantentze-lanetarako ezinbesteko jarduerak antolatzea eta gainbegiratzea, baita 
eskuragarri dauden giza baliabideak eta baliabide materialak ere, ingurumen-araudia eta laneko arriskuak prebenitzeko 
araudia betez. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0727_3: Eragiketa topografikoak egitea nekazaritzako, lorezaintzako eta mendiko lanetan. 
 
-  UC1127_3: Kirol-zelaietako soropilaren instalazioa antolatzea eta gainbegiratzea. 
 
- UC1128_3: Kirol-zelaietako soropilaren mantentze- eta leheneratze-lanak antolatzea eta gainbegiratzea. 
 
- UC0009_3: Lorezaintzako makinak, ekipamenduak eta instalazioak kudeatzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 
Lanbide-esparrua 
Norberaren konturako nahiz besteren konturako langile gisa garatzen du bere lanbide-jarduera, kirol-zelaietako 
soropilak instalatzen, mantentzen eta leheneratzen diharduten enpresa publiko edo pribatu txiki, ertain edo 
handietan. 

 
Produkzio-sektoreak 
Nekazaritza-sektorean eta lorezaintza-azpisektorean dihardu, honako produkzio-jarduera hauetan: 

 Kirol-zelaietako zerbitzu publikoak. 
6  Kirol-zelaiak kudeatzen dituzten enpresak. 
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 Lorezaintza-enpresak. 
 Kirol-zelaien instalazio- eta mantentze-lanen inguruko aholkularitzari lotutako lanbide-jarduerak. 

 
Lanbideak edo lanpostuak 
Kirol-zelaietako soropilen arloko teknikaria. 
Kirol-zelaietako soropilen instalazioko arduraduna. 
Kirol-zelaietako soropilen mantentze- eta leheneratze-lanetako arduraduna. 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK

UF0429: (ZEHARKAKOA) Mapa eta 
plano topografikoen interpretazioa eta 
plano errazen marrazketa  

30 

UF0430: (ZEHARKAKOA)  
Lan-metodoak eta aparatu, ekipamendu 
eta lanabes topografikoen erabilera  

30 
MF0727_3 (ZEHARKAKOA) 
Eragiketa topografikoak 
nekazaritzako, lorezaintzako eta 
mendiko lanetan 

110 

UF0431: (ZEHARKAKOA) Lur-
neurketako, berdinketa sinpleko eta 
zuinketako lanak egitea  

50 

UF0432: Soropilaren instalazioaren 
aurreko lanen programazioa eta 
kontrola 

40 

UF0433: Soropilaren instalazio-
eragiketen programazioa eta kontrola 30 

MF1127_3 
Kirol-zelaietako soropilaren 
instalazioa antolatzea eta 
gainbegiratzea. 

100 

UF0434 (ZEHARKAKOA): Giza 
baliabideak koordinatzea eta 
kontrolatzea nekazaritzako, 
lorezaintzako eta mendiko lanetan. 

30 

UF0435: Soropilaren mantentze- eta 
leheneratze-lanen programazioa eta 
kontrola 

40 

UF0436: Soropilaren ureztatzearen eta 
ongarritzearen programazioa eta 
kontrola 

30 
MF1128_3 
Kirol-zelaietako soropilaren 
mantentze- eta leheneratze-lanen 
antolakuntza eta gainbegiratzea 

100 

UF0437: Soropilerako produktu 
fitosanitarioen aplikazioaren 
programazioa eta kontrola 

30 

UF0028: (ZEHARKAKOA) 
Ekipamenduen eta instalazioen 
funtzionamenduaren, mantentze-lanen 
eta erosketaren programazioa  

60 
MF0009_3 
Mekanizazioa eta instalazioak 
lorezaintzan (Zeharkakoa) 

130 
UF029: (ZEHARKAKOA)  
Makinak, ekipamenduak eta instalazioak 
gainbegiratzea eta maneiatzea eta 
tailerraren antolamendua  

70 

MP0094 
Kirol-zelaietako soropilen instalazio- 
eta mantentze-lanen kudeaketako 
lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

80 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 520  
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1
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3
4

1. gaitasun-atala 
ERAGIKETA TOPOGRAFIKOAK EGITEA NEKAZARITZAKO, 

LOREZAINTZAKO ETA MENDIKO LANETAN 
 

2. gaitasun-atala 
KIROL-ZELAIETAKO SOROPILAREN INSTALAZIOA 

ANTOLATZEA ETA GAINBEGIRATZEA 
 

3. gaitasun-atala 
KIROL-ZELAIETAKO SOROPILAREN MANTENTZE- ETA 

LEHENERATZE-LANAK ANTOLATZEA ETA GAINBEGIRATZEA 
 

4. gaitasun-atala 
LOREZAINTZAKO MAKINAK, EKIPAMENDUAK ETA 

INSTALAZIOAK KUDEATZEA 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1. gaitasun-atala:  
ERAGIKETA TOPOGRAFIKOAK EGITEA NEKAZARITZAKO, 
LOREZAINTZAKO ETA MENDIKO LANETAN 1 

 
Kodea: UC0727_3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Mapak eta planoak interpretatzea, nekazaritzako, lorezaintzako eta mendiko proiektu eta plan teknikoetan 
deskribatutako lanen sekuentzia eraginkortasunez antolatzeko. 

BI1.1 Mapa eta planoetako sinboloak eta errotuluak legendaren arabera itzultzen dira beren esanahia zuzen 
interpretatzeko. 
BI1.2 Mapako edo planoko bi punturen arteko distantzia eskalaren arabera kalkulatzen da, hala grafikoki nola 
numerikoki, eta hainbat baliabide erabiliz (erregela, eskalimetroa, kurbimetroa). 
BI1.3 Ibarbideak eta banalerroak maparen edo planoaren gainean lokalizatzen dira, sestra-kurben bitartez erliebea 
interpretatzeko. 
BI1.4 Ordena desberdineko arro hidrologikoak sestra-kurben bitartez identifikatzen dira, eta horien azalera hainbat 
metodo erabiliz kalkulatzen da. 
BI1.5 Mapan markatutako ibilbideen luzetarako profilak marrazten dira eskala horizontala eta bertikala irudikapen-
premietara egokituz, erliebea aztertzeko. 
BI1.6 Bideak eta zirkulazio-bide batzuk mapa edo plano batean erliebea interpretatuz trazatzen dira, gehieneko 
aldapa-balio bat ez gainditzeko. 

LB2: Lur-neurketako eta nibelazio sinpleko landa-lanak antolatzea, baliabideak optimizatuz eta horiek dituzten helburuen 
arabera... 

BI2.1 Lursaila aztertzen da bere mugak finkatzeko eta lana baldintzatu dezaketen gorabeherak, oztopoak eta 
elementu bereziak detektatzeko. 
BI2.2 Lursailaren krokisa argi eta garbi marrazten da datu-hartzea eta ondorengo kabinete-lana errazteko. 
BI2.3 Neurketa-aparatuak eta/edo -baliabideak lur-neurketako eta/edo nibelazio sinpleko lana egiteko hautatzen 
dira, beren erabilgarritasunaren arabera eta eskatutako zehaztasun-maila kontuan hartuta. 
BI2.4 Lan-metodoa neurketa-aparatuen eta/edo -baliabideen eta emaitza jakin batzuk lortzeko baldintzatzaileen 
arabera erabakitzen da. 
BI2.5 Egin beharreko eragiketak programatzen dira neurketa-metodoaren logikaren arabera kostuak txikiagotzeko, 
beste jarduera batzuen garapena ez oztopatzen ahaleginduz. 
BI2.6 Landa-lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta lan 
horiek ingurumenean izan dezaketen eragina txikiagotuz antolatzen dira. 

LB3: Aparatu eta baliabide topografikoekin jardutea, neurketa zehatzak eginez, lur-neurketa lanak, zuinketak eta 
nibelazio sinpleak egiteko 

BI3.1 Aparatuak tripode sendo baten gainean kokatzen dira, plomua zentratuz eta nibelak sartuz, segurtasunez eta 
zehaztasunez neurtzeko. 
BI3.2 Aparatua orientatu egiten da eta bere altuera lurraren gainean neurtzen da neurketa planimetriko eta 
altimetriko zehatzak lortzeko. 
BI3.3 Aparatuen egoera egiaztatzen da beharrezkoa izanez gero doikuntza-erroreak zuzentzeko eta ekipamendua 
osatua eta erabiltzeko prest dagoela egiaztatzeko. 
BI3.4 GPSa, estazio totala eta nibela beren funtzionamendu-doitasuna egiaztatuz erabiltzen dira, neurketak 
egiteko. 
BI3.5 Erabakitako lan-metodoa neurketa-aparatu eta/edo -baliabideen eta baldintzatzaileen arabera jartzen da 
praktikan, emaitza zehatzak lortzeko. 
BI3.6 Aparatu desberdinek neurtutako distantziak, maldak eta angeluak beren zehaztasun-mailaren arabera 
irakurtzen dira, lur-neurketa lanak, zuinketak eta nibelazio sinpleak egiteko. 
BI3.7 Hainbat punturen arteko sestra-diferentziak zehaztasunez ezartzen dira lur-berdinketak eta lur-mugimendu 
txikiak markatzeko nekazaritzako, lorezaintzako eta mendiko lanetan. 
BI3.8 Marka, islagailu eta bestelakoen eramaileei argibideak argi eta zehatz ematen zaizkie beharrezkoak ez diren 
denbora-galtzeak eta azken emaitzan erroreak saihesteko. 
BI3.9 Egindako lanen, langileen eta produkzio-baliabideen inguruan sortutako arazoak identifikatu eta balioetsi 
egiten dira konponbidea bilatzeko. 

10 BI3.10 Datuak eta dagokion oharrak landako egoera-orrietan jasotzen dira, gero kabinetean horiekin jarduteko. 

 
 
 

 



 
 

Kirol-zelaietako soropilen instalazio- eta  
mantentze-lanen kudeaketa 

BI3.11 Lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta lan horiek 
ingurumenean izan dezaketen eragina txikiagotuz egiten dira. 

LB4: Eskalako plano errazak marraztea eta lur-neurketen bitartez azalerak eta maldak behar den zehaztasunarekin 
kalkulatzea. 

BI4.1 Marrazkiaren eskala ezartzen da hautatu den paperaren tamainarekin eta irudikatu nahi den informazioarekin 
bat datorren plano bat lortzeko. 
BI4.2 Planoa landa-datuak eta sinbologia argia erabiliz marrazten da, errealitatearen irudikapen zehatza lortzeko. 
BI4.3 Planoa iparraldea adieraziz orientatzen da, eta erabilitako sinboloen legenda bat gaineratzen da, baita 
planoa hirugarren pertsona batek zalantzarik gabe interpretatzeko nahikoa informazio eskaintzen duen kartela bat 
ere. 
BI4.4 Amaitutako planoak arauari jarraikiz tolesten dira, gainerako dokumentazioarekin batera koadernatzeko. 
BI4.5 Azalerak eta maldak neurketa-metodo bakoitzari hobekien egokitzen zaion formula aplikatuz kalkulatzen dira, 
eskatzen den zehaztasun-mailaren barruko emaitza lortzeko. 

LB5: Puntu eta irudi geometrikoak zuinkatzea, planoaren informazioa lurrera lekualdatuz, zehaztasunez eta eskatzen 
den seinalizazio-metodoa erabiliz. 

BI5.1 Planoak, dagokion eskalari eta irudikatutako elementuei loturik, zuzen interpretatzen dira zuinketa-lana 
programatzeko eta erroreak edo omisioak detektatzeko. 
BI5.2 Zuinketa programatu egiten da langunean aurreikusitako jardueren egutegiarekin koordinatuta gauzatzeko. 
BI5.3 Zuinketa-krokisak egiten dira ondorengo zuinketa-lana errazten duten erreferentziazko elementuak 
irudikatzeko. 
BI5.4 Erreferentzia-puntuak zehaztasunez kokatzen dira lursailean, zuinketa zuzena egin ahal izateko. 
BI5.5 Puntuak, lerrokadurak, kurbak eta irudi geometrikoak, eskatzen den zehaztasun-mailaren barruan emaitza 
on bat lortzeko egokiak diren metodoak eta aparatuak erabiliz eta kostuak txikiagotuz zuinkatzen dira. 
BI5.6 Bideak eta beste zirkulazio-bide batzuk gehieneko malda-balio bat ez gainditzeko eta kostuak txikiagotzeko 
zuinkatzen dira, goragoko baten jarraibideak edota proiektu edo plan tekniko batean adierazita dagoena kontuan 
izanik. 
BI5.7 Seinalizazioa egiten duten laguntzaileei argibideak argi eta zehatz ematen zaizkie beharrezkoak ez diren 
denbora-galtzeak eta azken emaitzan erroreak saihesteko. 
BI5.8 Zuinkatutako elementuak elementu osagarriekin seinaleztatzen dira (igeltsua, hesolak, banderatxoak, 
besteak beste), ondo finkatuta erraz ikus ahal izan daitezen, eta pertsonen edo makinen joan-etorrien ondorioz 
mugi ez daitezen. 
BI5.9 Lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta lan horiek 
ingurumenean izan dezaketen eragina txikiagotuz egiten dira. 
BI5.10 Egindako lanen, langileen eta produkzio-baliabideen inguruan sortutako arazoak identifikatu eta balioetsi 
egiten dira konponbidea bilatzeko. 

 
 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Hesolak, markak, mirak, banderatxoak, iltzeak, pintura eta bestelako seinaleztapen-materialak. Zinta metrikoak, 
eskuairak, plomuak. Iparrorratzak. Tripodeak. Nibelak. Estazio totalak. Islagailuak. Errezeptoreak. Posizionamendu 
globaleko sistema (GPS). Babes-baliabideak eta osagarriak. Komunikazio-ekipoak. Ekipo informatikoak: ordenagailuak, 
inprimagailuak, trazagailuak eta eskanerrak. Topografiako eta marrazketako programak. Marrazketa-lanabesak eta -
mahaia. Kurbimetroak eta planimetroak. 
 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Eragiketa topografikoak nekazaritzako, lorezaintzako eta mendiko lanetan. Nibelazio sinpleak, lursailaren 
errekonozimendua eta krokisa, eskalako plano errazak eta egindako zuinketak. Azalerak eta maldak kalkulatuta. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Kartografia. Aireko argazkia. Aparatu eta ekipamendu topografikoak erabiltzeko eskuliburuak. Lanaren programazioa eta 
krokisa. Proiektuaren planoak eta/edo krokisak, zuinketa egiteko. Zuinketa-lanaren programazioa. Lan-fitxak. Datu-
erregistroak. 
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2. gaitasun-atala: 
KIROL-ZELAIETAKO SOROPILAREN INSTALAZIOA ANTOLATZEA ETA 
GAINBEGIRATZEA 

 
Kodea: UC1127_3 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Kirol-zelaietan soropilak instalatu aurreko lanak antolatzea, proiektuaren espezifikazioak betetzeko, prozedura eta 
teknika egokiak zehaztuz eta aplikatuz. 

BI1.1 Instalazio-proiektuaren partidak aztertu egiten dira, eskuragarri dauden baliabideekin eta lurzoruaren 
ezaugarrien arabera egin daitezkeela egiaztatzeko. 
BI1.2 Proiektu bat idaztea behar ez duten soropilen instalazio-diseinuetan, baliabide materialen eta giza 
baliabideen premiak zehaztu egiten dira eta aurrekontua egiten da, eta, proiekturik baldin badago, eguneratu 
egiten dira. 
BI1.3 Lan-egutegia modu sekuentzialean ezartzen da, partidak egiteko. 
BI1.4 Eremua garbitzeko, berdintzeko, zapaldak egiteko eta lurrak mugitzeko lanak gidatu egiten dira, zonaren 
topografiara eta lurzoruaren profilera egoki daitezen, proiektuaren arabera. 
BI1.5 Soropila instalatu aurreko lanak egiteko beharrezko makinak zereginaren arabera eta baldintzatzaile 
materialen eta giza baldintzatzaileen arabera hautatzen dira, eskuragarri dauden baliabideak optimizatzeko. 
BI1.6 Aldez aurreko lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak kontuan 
hartuta eta ingurumenaren gaineko eragin-maila txikiagotuz antolatzen dira. 

LB2: Kirol-zelaietan soropilak instalatu aurreko lanak kontrolatzea, proiektuaren espezifikazioak betetzeko, prozedura eta 
teknika egokiak zehaztuz eta aplikatuz. 

BI2.1 Kirol-zelaietan soropilak instalatu aurreko lanetarako beharrezko baliabide materialen jasotzea eta 
hornikuntza kontrolatu egiten da, zehaztutako premien arabera egin dadin. 
BI2.2 Kirol-zelaietan soropilak instalatu aurreko lanak kontrolatu eta gainbegiratu egiten dira, ezarritako makinak 
eta metodoak erabiltzen direla egiaztatuz, eta baliabide materialak eta giza materialak optimizatuz. 
BI2.3 Landa-hondakinak eta nahi ez diren bestelako materialak garbitzeko lanak eremua horietatik garbi uzten 
duten makina eta prozedurekin egiten direla kontrolatzen da, inguruetako landareak errespetatzen direla bermatuz, 
bidezkoa denean. 
BI2.4 Drainatze-sistemaren instalazioa zuzendu egiten da, erabilitako makinak eta elementuak proiektuaren 
espezifikazioetara egokitzen direla kontrolatuz. 
BI2.5 Ureztatze-sareen instalazioa proiektuaren espezifikazioen arabera gainbegiratzen da, horien 
funtzionamendua egiaztatuz. 
BI2.6 Medeapenak eta ongarritzeak kontrolatu egiten dira, kalkulatutako premien arabera egin daitezen, makina, 
substratu eta ongarri egokiekin. 
BI2.7 Lurra lantzeko, trinkotzeko eta lamina iragazkorrak kokatzeko lanak espezifikazioen arabera zuzentzen eta 
gainbegiratzen dira. 
BI2.8 Kirol-zelaietan soropila instalatu aurreko lanak amaitu ondoren, gainbegiratu egiten dira proiektuaren 
espezifikazioekin bat etor daitezen. 
BI2.9 Kirol-zelaietan soropilak instalatu aurreko lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako 
espezifikazioak betez eta ingurumenaren gaineko eragina txikiagotuz egiten direla egiaztatzen da. 

LB3: Kirol-zelaietan soropilak instalatzeko lanak antolatzea eta kontrolatzea, proiektuaren espezifikazioak betetzeko, 
ezarritako prozedurak eta teknikak zehaztuz eta aplikatuz. 

BI3.1 Kirol-zelaietan soropilak instalatzeko lanetarako beharrezko baliabide materialen jasotzea eta hornikuntza 
kontrolatu egiten da, zehaztutako premien arabera egin dadin. 
BI3.2 Sustraitze-geruzaren osagaien nahaste-lanak kontrolatu egiten dira, proportzio egokian presta daitezen eta 
uniformetasun egokia ziurtatuz zabal dadin. 
BI3.3 Zohien ereintza edo ezarpena kontrolatu egiten da, hazien banaketa uniformea izan dadin eta ezarpena 
zuzena izan dadin. 
BI3.4 Lehen ureztatzea eta hasierako bestelako eragiketak antolatu egiten dira eta horiek nola egiten diren 
kontrolatu egiten da, obraren entregarako baldintza-orrien arabera. 
BI3.5 Soropilen ezarpen-lanak egiteko beharrezko makinak eskuragarri dauden baliabideak optimizatuz hautatzen 
dira. 
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BI3.6 Obra osoa, lanak amaitu ondoren, proiektuaren baldintzekin bat datorrela egiaztatzen da, baita proiektuaren 
dagokion amaiera-ziurtagiria eman daitekeela ere. 
BI3.7 Lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta 
ingurumenaren gaineko eragin-maila txikiagotuz egiten dira. 

LB4: Kirol-zelaietako soropilen instalaziorako beharrezko giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea, errendimendu 
egokiak bermatzearren, ezarritako helburuen eta jardueren arabera. 

BI4.1 Lanen banaketa eta funtzionamendu-jarraibideak aurrez zehaztutako jarduerak kontuan hartuta ezartzen 
dira. 
BI4.2 Lanak egiaztatu egiten dira laneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzen direla frogatzeko; bestela, 
zuzentzeko behar diren argibideak ematen dira. 
BI4.3 Giza baliabideen banaketa pertsonen gaitasunak eta ezaugarriak lanpostuen eskakizunetara egokituz egiten 
da. 
BI4.4 Zereginak eta ardurak langile bakoitzari banatzen eta esleitzen zaizkio, betiere taldeak eragiketak ezarritako 
helburuak betez egiteko eta amaitzeko moduan. 
BI4.5 Lantaldeko langileei aholkularitza teknikoa ematen zaie bete beharreko lanpostuarekin lotutako alderdien 
inguruan. 
BI4.6 Lan-txostenak eta -parteak diseinatzean barnean hartzen dira ordutegi-kontrola, errendimendua eta kostuak, 
egindako jardueren emaitzak ebaluatzeko. 
BI4.7 Egindako lanen, langileen eta produkzio-baliabideen inguruan sortutako arazoak identifikatu egiten dira, 
horiek konpontzeko beharrezko neurriak hartuz. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Laginak hartzeko ekipamenduak. Neurtzeko ekipamenduak. Ekipo informatikoak. Aurrekontuak egiteko programa 
informatikoak. Marrazketa- eta planimetria-materiala. Materiala, makinak eta erremintak. Segurtasun-ekipamenduak. 
Ongarriak, turbak, hondarrak, landare-lurrak, haziak, zohiak eta landare-materiala. Soropila duten kirol-zelaien proiektua. 
Makinak erabiltzeko eta mantentzeko katalogoak. Laneko arriskuak prebenitzeko eta legeria espezifikoko arauak. 
Ureztatze-ekipamenduak. Lurren eta ureztatzeko uren azterketa. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Jardunaren programazioa. Proiektua gauzatuta. Kirol-zelaiko soropila ezarrita. Kirol-zelaien instalazio-lanetarako 
aurrekontuak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lurzoruei, klimatologiari eta botanikari buruzko informazioa. Instalazio-lanen prezio-zerrendak. Kirol-zelaien instalazio-
proiektuak. Lurzoruen, uren eta ongarrien azterketari buruzko informazioa. Hazien eta belarki-espezieen, horien 
ezaugarrien eta prezio-zerrenden katalogoak. Kirol-zelaien instalazio-lanen tarifa-zerrendak. Ongarri-katalogoak. 
Botanikari, florari eta landare-ekologiari buruzko eskuliburuak. Ureztatze-sistemen, drainatze-sistemen, ongarrien eta, 
oro har, laboreen eskuliburuak. Erabili beharreko espezieei buruzko bibliografia botaniko orokorra eta espezifikoa. 
Ureztatze-sistemen erabilerari eta mantentzeari buruzko katalogoak. Azpiegitura-materialen katalogoak. Segurtasunari 
buruzko indarreko araudia, eta kirol-zelaien arloko legeria espezifikoa. Kontrol-fitxak. 

 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
KIROL-ZELAIETAKO SOROPILAREN MANTENTZE- ETA 
LEHENERATZE-LANAK ANTOLATZEA ETA GAINBEGIRATZEA 

 
Kodea: UC1128_3 
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Kirol-zelaietan soropilaren mantentze- eta leheneratze-lanak antolatzea eta kontrolatzea, aurreikusitako helburuak 
betetzeko prozedura eta teknika egokiak definituz. 13 

 
 

 

 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

BI1.1 Proiektu bat idaztea behar ez duten soropilen mantentze- edo leheneratze-lanetan, baliabide materialen eta 
giza baliabideen premiak zehaztu egiten dira eta aurrekontua egiten da, eta, proiekturik baldin badago, eguneratu 
egiten dira. 
BI1.2 Mantentze-programa ezartzeko eta antolatzeko, kirol-eremuren ezaugarriak kontuan hartzen dira, 
aurreikusitako lanak egiteko bidezko eta beharrezko aginduak emanez. 
BI1.3 Kirol-jarduera oztopatzen ez duten mantentze-lanak antolatu eta kontrolatu egiten dira jardueraren 
garapenean eragiten dituzten ondorioak txikiagotzeko, eragiketa bakoitzerako metodo egokiak erabiliz eta 
eskuragarri dauden baliabideak optimizatuz. 
BI1.4 Denboraldi-amaierako lanak antolatu eta kontrolatu egiten dira, kirol-jarduera eteten den garaietan egiteko. 
BI1.5 Leheneratze-lanak antolatu eta gainbegiratu egiten dira, gehiegi hondatutako soropila leheneratzeko. 
BI1.6 Soropila mantentzeko eta leheneratzeko makinak baldintzatzaile materialen eta giza baldintzatzaileen nahiz 
lanaren arabera hautatzen dira, eskuragarri dauden baliabideak optimizatzearren. 
BI1.7 Soropilak mantentzeko eta leheneratzeko lanak enpresaren lan-arriskuen planean ezarritako espezifikazioak 
betez eta ingurumenaren gaineko eragin-maila txikiagotuz egiten dira. 

LB2: Kirol-zelaiko soropilaren ureztatzearen unea, iraupena eta maiztasuna kalkulatzea, eta ur-ekarpena kontrolatzea, 
ureztatze-sistema erabiliz. 

BI2.1 Ureztatzeko uraren ekarpenak ureztatze-sistemaren, lurraren ezaugarrien edo substratuaren arabera 
kalkulatzen dira, kirol-zelaietako soropilaren premia hidrikoak asetzeko. 
BI2.2 Ureztatzeko uraren ekarpena kontrolatu eta gainbegiratu egiten da, kirol-zelaiko soropilaren premia hidrikoak 
asetzen direla egiaztatuz. 
BI2.3 Ureztatze-instalazioa gainbegiratu egiten da, ondo funtzionatzen duela egiaztatuz. 
BI2.4 Ureztatze-sistemen erabilera eta mantentzea enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana eta 
ingurumen-jardunbide egokiei buruzko eskuliburua kontuan hartuta egiten dela egiaztatzen da. 
BI2.5 Ur-erabilera jasangarritasunaren ingurumen-printzipioaren arabera egiten da, uraren kudeaketa integralean 
eta hondakin-uren berrerabileran oinarrituta, bereziki golf-zelaien kasuan. 

LB3: Ongarritze-premiak kalkulatzea eta horien nola gauzatzen diren kontrolatzea, kirol-zelaietako soropilaren nutrizio-
premiak asetzeko. 

BI3.1 Ur- eta lur-laginen harguneen lokalizazioa eta horien bilketa zuzena kontrolatu egiten dira, datu-bilketan 
esanguratsuak izan daitezen. 
BI3.2 Ongarri-ekarpenak kalkulatu egiten dira kirol-zelaietako soropilaren nutrizio-premiak asetzeko. 
BI3.3 Ongarrien ekarpena kontrolatu eta gainbegiratu egiten da, uniformetasun nahikoarekin aplikatzen dela 
egiaztatuz. 
BI3.4 Kirol-zelaietako soropila ongarritzeko makinak baldintzatzaile materialen eta giza baldintzatzaileen arabera 
hautatzen dira, eskuragarri dauden baliabideak optimizatzeko. 
BI3.5 Ongarriak aplikatzeko lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planaren arabera eta ingurumen-
jardunbide egokiei buruzko eskuliburuaren arabera egiten direla egiaztatzen da. 

LB4: Kirol-zelai bateko soropilean agertzen diren izurrien, gaixotasunen eta landaredi arrotzaren detekzioa eta 
prebentzioa egitea, eta produktu agrokimikoen eta biologikoen aplikazioa kontrolatzea. 

BI4.1 Kirol-zelaietako soropilean izurrien, gaixotasunen eta landaredi arrotzaren detekziorako eta prebentziorako 
sistema ezarri eta koordinatu egiten da horien ezarpena eta garapena saihesteko. 
BI4.2 Kirol-zelaietako soropilaren egoera sanitarioa zehaztu egiten da, beharrezkoa denean neurri zuzentzaileak 
ezarriz. 
BI4.3 Kirol-zelaietako soropilaren kontrol sanitariorako metodoak eta horien aplikaziorako unea zehaztu egiten dira, 
kalte ohikoenen kasuetan, nekazaritza-jardunbide egokiak kontuan hartuta. 
BI4.4 Kirol-zelaietako soropilean produktu agrokimikoen eta biologikoen aplikazioa kontrolatu egiten da, 
enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planaren arabera, pestizidak erabiltzeko segurtasun-araudiaren arabera, 
eta nekazaritza- eta ingurumen-jardunbide egokien eskuliburuen arabera. 
BI4.5 Kirol-zelai bateko soropilean agertzen diren izurrien, gaixotasunen eta landaredi arrotzaren prebentzio- eta 
detekzio-lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planaren arabera eta ingurumen-jardunbide egokiei 
buruzko eskuliburuaren arabera egiten direla egiaztatzen da. 

LB5: Kirol-zelaietako soropila mantentzeko eta leheneratzeko beharrezkoak diren giza baliabideak ezarritako helburuen 
eta jardueren arabera koordinatzea eta kontrolatzea. 

BI5.1 Lanen banaketa eta funtzionamendu-jarraibideak aldez aurretik zehaztutako jarduerak kontuan hartuta 
ezartzen dira. 
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BI5.2 Lanak egiaztatu egiten dira laneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzen direla frogatzeko; bestela, 
zuzentzeko behar diren argibideak ematen dira. 
BI5.3 Giza baliabideen banaketa egiteko pertsonen ezaugarriak eta prestakuntzak lanpostuen eskakizunetara 
egokitzen dira. 
BI5.4 Zereginak eta ardurak langile bakoitzari banatzen eta esleitzen zaizkio, betiere taldeak eragiketak ezarritako 
helburuak betez egiteko eta amaitzeko moduan. 
BI5.5 Lantaldeko langileei aholkularitza teknikoa ematen zaie bete beharreko lanpostuarekin lotutako alderdien 
inguruan. 
BI5.6 Landu beharreko lan-txostenak eta -parteak ezartzeko lanorduak, errendimendua eta kostuak kontrolatzen 
dira eta egindako jardueren emaitzak balioesten dira. 
BI5.7 Egindako lanen, langileen eta produkzio-baliabideen inguruan agertutako arazoak identifikatu egiten dira, 
horiek konpontzeko beharrezko neurriak hartuz. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Soropilen mantentze-lanak kudeatzeko programa informatikoa. Laginak hartzeko ekipamenduak. Mantentze-lanetarako 
materiala, erremintak, ekipamenduak eta makinak. Segurtasun-ekipamendua. Ongarriak, turbak, hondarrak, haziak eta 
zuhaitz-landareak. Ureztatzearen kontrolerako ekipamenduak eta makinak. Ongarritzearen kontrolerako ekipamenduak 
eta makinak. Izurriak eta gaixotasunak detektatzeko eta kontrolatzeko ekipamenduak. Produktu agrokimikoak eta 
biologikoak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Kirol-zelaietako soropilak eta belardiak mantentze-egoera bikainean. Jardunaren programazioa. Kirol-zelaietako 
soropilen eta belardien mantentze-lanen aurrekontuak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lurzoruei, klimatologiari eta botanikari buruzko informazioa. Soropil-espezieak. Ureztatze-sistemen eskuliburuak eta 
katalogoak. Hazien eta zohien prezioen katalogoak eta zerrendak. Soropilen mantentze-lanen tarifen zerrenda. 
Soropilen instalazio-proiektua: neurketak, planoak, aurrekontuak. Lurzoruen, uren eta ongarrien azterketari buruzko 
informazioa. Erabili beharreko espezieei buruzko bibliografia botaniko orokorra eta espezifikoa. Produktu fitosanitarioen 
vademecuma. Lorezaintzaren eta ingurumenaren arloei dagozkien laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta legeria 
espezifikoa. Makinak erabiltzeko eta mantentzeko eskuliburuak eta katalogoak. Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
Legeria espezifikoa. Hostoen, lurzoruen eta ureztatze-uren azterketa. Nekazaritzako eta ingurumen-arloko jardunbide 
egokien eskuliburuak. 
 

 
 
 

4. gaitasun-atala 
LOREZAINTZAKO MAKINAK, EKIPAMENDUAK ETA INSTALAZIOAK 
KUDEATZEA 
 
Kodea: UC0009_3 
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Lorezaintzako instalazioen, makinen eta ekipamenduen eguneroko eta aldizkako mantentzea programatzea, lan-
planaren arabera. 

BI1.1 Lorezaintzako instalazioen, makinen, ekipamenduen eta lanabesen garbiketa, desinfekzioa, intsektu-
garbiketa eta arratoi-garbiketa aplikatu beharreko prozedurak ezarrita programatzen dira. 
BI1.2 Garbiketako, desinfekzioko, intsektu-garbiketako eta arratoi-garbiketako ekipamenduak eta lanabesak 
gainbegiratu egiten dira, funtzionamendurako eta erabilerarako egoera ezin hobean daudela egiaztatuz. 
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BI1.3 Lorezaintzako makinen, ekipamenduen eta instalazioen lehen mailako mantentze-lanak (garbiketak, 
koipeztatzeak, olio-aldaketak, iragazki-aldaketak eta abar) epe laburrean eta epe ertainean, horien faseen 
sekuentzia, lan denborak eta metodoak kontuan hartuta programatzen dira. 
BI1.4 Lan-fitxak mantentze-lanei dagokienez egindako programaren arabera sortzen, eguneratzen eta ordenatzen 
dira. 
BI1.5 Lorezaintzako instalazioen, makinen eta ekipamenduen mantentze-lanak dagokion eskuliburuetan 
adierazitakoa eta administrazio-betebeharrak betez antolatzen dira, kostuak eta denborak optimizatuz. 

LB2: Lorezaintzako makinen, ekipamenduen eta instalazioen funtzionamendua eta erabilera kontrolatzea, gehiegizko 
narriadura eta arriskuak saihesteko. 

BI2.1 Makinen eta ekipamenduen funtzionamendu zuzena egiaztatu egiten da, ezarritako homologazio-irizpideekin 
bat datozela egiaztatuz. 
BI2.2 Instalazioen berrikuspena antolatu eta gainbegiratu egiten da, eskatutako erabilerarako egokiak direla 
egiaztatuz eta, egokiak ez badira, beharrezko neurriak hartuz. 
BI2.3 Instalazioen, ekipamenduen, lanabesen eta manipulatzaileen higienea eta garbiketa ezarritako protokoloaren 
arabera gainbegiratzen da, izan daitezkeen anomaliak detektatuz eta beharrezko prebentzio- edo zuzenketa-
neurriak hartuz. 
BI2.4 Lorezaintzako makinen, ekipamenduen eta instalazioen aldizkako kontrolerako aplikatu beharreko 
prozedurak mantentze-eskuliburuei eta -planei jarraituta ezartzen dira. 
BI2.5 Lorezaintzako instalazioen, makinen eta ekipamenduen erabilera egokirako irizpide objektiboak erabilera-
eskuliburuei eta -planei jarraituta ezartzen dira, eta horien betetzea gainbegiratzen da. 
BI2.6 Makinen, ekipamenduen, lanabesen eta instalazioen erabilera kontrolatu egiten da, horiek ez narriatzeko eta 
laneko arriskuak prebenitzeko arauak bete gabe ez geratzeko, eta, beharrezkoa izanez gero, neurri zuzentzaileak 
ezartzen dira. 
BI2.7 Lorezaintzako ekipamenduen eta makinen erabilera eguneko lan-parte baten bitartez erregistratzen da, 
funtzionamendu-denborak, kontsumoak eta izandako etenak eta horien arrazoiak adieraziz. 
BI2.8 Bide publikoetan zirkulatu behar duten makinak gainbegiratu egiten dira, Zirkulazio Kodean ezarritakoa 
betetzen dutela egiaztatuz. 
BI2.9 Suteak itzaltzeko ekipamenduak, bai instalazioetan, bai horrelakorik behar duen lorezaintzako makinetan, 
berrikusi egiten dira, berehala erabiltzeko behar bezala kokatuta daudela ziurtatuz eta behar bezala seinaleztatuta 
daudela egiaztatuz. 

LB3: Lorezaintzako makinen eta ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanak eta konponketak egiteko tailer bat 
antolatzea, eskuragarri dauden baliabideak eta egin beharreko eragiketak kontuan hartuta. 

BI3.1 Tailerreko materialen metaketa aurreikusitako mantentze- eta konponketa-eragiketak egiteko programatzen 
da, horien kantitatea eta ezaugarriak kontuan hartuta. 
BI3.2 Tailerra bertako ekipamenduak eta erremintak berehala erabiltzeko behar diren baldintzetan egon daitezen 
lortzeko antolatzen da. 
BI3.3 Materialen hornidurari eta gastuei lotutako eragiketak aldez aurretik landutako kalkuluei doituta egiten dira. 
BI3.4 Material, erreminta eta ordezko piezen "stocka" egiaztatzen da eta epe laburreko eta ertaineko hornikuntza-
premiak ebaluatzen dira. 
BI3.5 Tailerreko material, lanabes eta erremintak biltegiratzeko eta kontserbatzeko baldintzak ikuskatzen dira eta 
aproposenak direla egiaztatzen da. 
BI3.6 Hornikuntza eta hornitzaileei buruzko informazio teknikoa erregistratzen eta eguneratzen da. 
BI3.7 Jasotako materiala berrikusten da eta eskatutakoarekin bat datorrela eta bere egoera eta funtzionamendua 
egokiak direla egiaztatzen da. 
BI3.8 Tailerrean egindako jardunak ikuskatzen dira, laneko arriskuak prebenitzeko arauak betez egiten direla 
ziurtatzeko, eta arau horiek betetzen ez badira, egoera zuzentzeko behar diren argibideak ematen dira. 

LB4: Lorezaintzako instalazioak, makinak eta ekipamenduak prestatzeko, mantentzeko, konpontzeko eta doitzeko 
eragiketak gainbegiratzea, ezarritako programari jarraikiz, ekipamendua erabilera-egoera ezin hobean egon dadin 
lortzeko. 

BI4.1 Lorezaintzako instalazioen, makinen eta ekipamenduen prestaketa- eta mantentze-lanetan erabilitako 
erremintak, lanabesak eta ekipamenduak, baita horien egoera operatiboa ere, gainbegiratu egiten dira, mantentze-
eskuliburuetan eta lan-argibideetan adierazitakoekin bat datozela egiaztatuz. 
BI4.2 Larrialdi-egoeretan eman beharreko erantzunari dagokionez, larritasuna balioetsiz, lanak geldiaraziz 
(beharrezkoa izanez gero), gorabeheraren berri emanez eta dagokion larrialdi-plana aplikatuz koordinatzen da. 
BI4.3 Kasu bakoitzean hartu beharreko babes- eta segurtasun-neurriak betearazten dira, baliabide eta pertsonei 
dagokienez. 
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BI4.4 Dokumentazio teknikoa eta erabilgarri dauden bestelako informazio-iturriak ordenatzen, eguneratzen eta 
aztertzen dira matxura edo akats posibleen irismena zehazteko eta jardun-txosten bat egiteko. 
BI4.5 Tailer espezializatu batean egin beharreko eragiketak identifikatu egiten dira, beren sinpletasunagatik 
ustiategian bertan gauza daitezkeenaz bereizita. 
BI4.6 Matxuratutako elementu eta piezak ordezkatzeko lanei dagokienez, material egokiarekin eta lan-prozedura 
eta segurtasun-neurri egokiei jarraikiz egiten direla egiaztatzen da. 
BI4.7 Tailerrean bertan gauzatutako oinarrizko konponketen kostua zehaztu eta erregistratu egiten da, makinen 
txosten tekniko-ekonomikoari txertatzeko. 
BI4.8 Lorezaintzako instalazioak, makinak eta ekipamenduak prestatzeko, mantentzeko, konpontzeko eta doitzeko 
eragiketak gainbegiratu egiten dira eragiketa- eta tailer-eskuliburuetan ezarritako programarekin bat etorriz, garaiz, 
baliabide egokiekin eta modu egokian egiten direla egiaztatuz. 
BI4.9 Lorezaintzako instalazioak, makinak eta ekipamenduak prestatzeko, mantentzeko, konpontzeko eta doitzeko 
eragiketak gainbegiratu egiten dira, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta hondakinen kudeaketari buruzko 
ingurumen-araudia betez egin daitezen. 

LB5: Ezarritako helburuak betetzeko lorezaintzako makinak, ekipamenduak eta lanabesak erosteko edo ordezkatzeko 
premiei buruzko txostenak lantzea, irizpide tekniko-ekonomikoak kontuan hartuta. 

BI5.1 Lorezaintzako makinen eragiketa-denboren aldizkako erregistro bat ezartzen da, kontsumitutako materialak 
(gasolioa, olioa) eta izandako matxurak barnean hartuz. 
BI5.2 Merkatu-prezioetako zerbitzu-eskaintzen eta erabilera-kostuen arteko konparazio bat egiten da aldizka, 
ekipamendu propioak edo alokatuak erabiltzearen komenigarritasuna balioesteko. 
BI5.3 Lorezaintzako ekipamenduak eta makinak erosteko edo ordezkatzeko aukera kostu errealen eta egindako 
aurreikuspenen artean alde handiak agertzen direnean proposatzen da, edo matxurek ezarritako lan-programa 
betetzea sistematikoki eragozten dutenean. 
BI5.4 Merkatuko lorezaintzako makinei eta ekipamenduei buruzko dokumentazio tekniko eta ekonomiko 
eskuragarria aztertu egiten da, amortizatuta eta zaharkituta daudenak edo errentagarriak ez direnak ordezkatzeko 
txostena egiteko. 
BI5.5 Ezaugarri teknikoak, prestazioak, erosketa-prezioa eta erabilera-kostua barnean hartzen dituen txosten 
tekniko-ekonomiko bat egiten da, dagokionak erosketen plana ezartzeko. 

LB6: Lorezaintzako instalazioen, makinen eta ekipamenduen mantentze- eta konponketa-lanetarako behar diren giza 
baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea, baliabide horiek optimizatzeko ezarritako helburuen eta jardueren arabera. 

BI6.1 Funtzionamendu-jarraibideen eta lanen esleipena egin beharreko jardueren izaeraren arabera eta 
eskuragarri dauden pertsonen prestakuntzaren arabera programatzen da, taldeak agindutako eragiketak 
eraginkortasun handienarekin eta kostu txikienarekin gauza ditzan. 
BI6.2 Lanera sartzen diren langileei aholkularitza teknikoa ematen zaie bete beharreko lanpostuarekin zerikusia 
duten alderdietan. 
BI6.3 Egindako lanei, langileei eta baliabideei dagokienez agertutako arazoak identifikatu eta balioetsi egiten dira, 
eta konponbideak ematen dituen txosten baten barnean hartzen dira. 
BI6.4 Landu beharreko lan-txostenak eta -parteak ezarri egiten dira lanorduak, errendimendua eta kostuak 
kontrolatzeko, egindako jardueren emaitzak balioetsiz. 
BI6.5 Lanak gainbegiratu egiten dira laneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzen direla frogatzeko; bestela, 
zuzentzeko behar diren argibideak ematen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lorezaintzako makinak, ekipamenduak eta instalazioak. Garraiatzeko, kargatzeko eta deskargatzeko makinak. 
Lanabesak eta inplementuak. Ordezko piezak. Tailerreko ekipamenduak eta tresnak mantentze- eta konponketa-
lanetarako. Lorezaintzako egiturak eta instalazioak. Lorezaintzako instalazioen, ekipamenduen eta makinen mantentze-
lanak egiteko prozesuei buruzko eskuliburuak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Lorezaintzako makinak eta instalazioak erabiltzeko egoera ezin hobean. Arazo mekanikoen eta matxura-gorabeheren 
murrizketa, une egokian prebentzio-neurriak eta elementuak eta organoak birjartzeko neurriak aplikatu izanaren 
ondorioz. Lorezaintzako makinen bideragarritasunari buruzko txosten teknikoak. Kostuei eta etekinei buruzko txosten 
teknikoak. Modu egokian kudeatutako lorezaintzako makinen parke baten oinarrizko konponketa- eta mantentze-
lanetarako tailerra. 
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NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lorezaintzako makinen eta ekipamenduen zerbitzu- eta tailer-eskuliburuak, eta lan-prestazioei eta -gaitasunei buruzko 
informazio teknikoa. Erabili beharreko lorezaintzako makinen aukerak eta mugak. Lorezaintzako instalazioen, makinen 
eta ekipamenduen mantentze-prozesuak. Laneko arriskuak prebenitzeko araudia. Zirkulazio-kodea eta araudi osagarria. 
Lan-fitxak. 
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III PRESTAKUNTZA  

 
 
 

1
2

1. prestakuntza-modulua:  
ERAGIKETA TOPOGRAFIKOAK NEKAZARITZAKO, 

LOREZAINTZAKO ETA MENDIKO LANETAN 
 

2. prestakuntza-modulua:  
KIROL-ZELAIETAKO SOROPILAREN INSTALAZIOAREN 

ANTOLAKUNTZA ETA GAINBEGIRATZEA 
 

3. prestakuntza-modulua:  

3
4

KIROL-ZELAIETAKO SOROPILAREN MANTENTZE- ETA 
LEHENERATZE-LANEN ANTOLAKUNTZA ETA 

GAINBEGIRATZEA  
  

4. prestakuntza-modulua:  
MEKANIZAZIOA ETA INSTALAZIOAK LOREZAINTZAN 

 
5. prestakuntza-modulua:  

5KIROL-ZELAIETAKO SOROPILEN INSTALAZIO- ETA 
MANTENTZE-LANEN KUDEAKETAKO LANEKOAK EZ DIREN 

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1 1. prestakuntza-modulua:  
ERAGIKETA TOPOGRAFIKOAK NEKAZARITZAKO, LOREZAINTZAKO ETA 
MENDIKO LANETAN 
 
Kodea: MF0727_ 3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0727_3 Eragiketa topografikoak egitea nekazaritzako, lorezaintzako eta 
mendiko lanetan. 
 
Iraupena: 110 ordu 
 
 
1.1 prestakuntza-atala 
MAPA ETA PLANO TOPOGRAFIKOEN INTERPRETAZIOA ETA PLANO ERRAZEN 
MARRAZKETA 
 
Kodea: UF0429 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Mapak eta plano topografikoak interpretatzea, sestra-kurbak, eskalak eta topografian erabilitako sinboloak identifikatuz 
eta lurraren erliebea ondorioztatuz. 

EI1.1 Eskala baten zenbakitzailearen eta izendatzailearen arteko antzekotasun-erlazioa azaltzea. 
EI1.2 Mapa eta plano topografikoetan gehien erabilitako eskalak zerrendatzea. 
EI1.3 Mapa eta/edo plano topografikoetan sestra-kurbek duten esanahia eta lurraren formekin duten lotura azaltzea. 
EI1.4 Gune bateko mapa eta plano topografikoak gune horretako aireko argazkiekin konparatzea. 
EI1.5 Mapa eta/edo plano topografiko baten gainean: 

- Puntu desberdinen kota eta puntu horien arteko distantzia naturalak eta laburtuak zehaztea. 
- Legendan bildutako hitoak bilatzea eta horien koordenatu geografikoak eta UTM irakurtzea. 
- Puntu-pare desberdinen artean dauden norabideak zehaztea, gradu hirurogeitarrak eta ehundarrak erabiliz. 
- Ibarbideak eta banalerroak bereiztea, eta arro hidrologiko baten mugak marraztea. 
- Luzetarako profil bat marraztea, eskala horizontala eta bertikala doituz. 
- Bideak eta bestelako zirkulazio-bideak trazatzea, gehieneko malda-balio bat gainditu gabe. 

A2: Plano errazak marraztea, eskala egokiena hautatuz, eta lur-neurketen bitartez azalerak eta maldak kalkulatzea. 
EI2.1 Eskalak aukeratzea, elementuak irudikatzeko beharrezkoa den xehetasun-mailaren arabera. 
EI2.2 Planoak egiteko erabiltzen diren paper-tamaina normalizatuak zerrendatzea. 
EI2.3 Planoak egiteko erabiltzen diren marrazketa-lanabesak ezagutzea. 
EI2.4 Distantzia, malda, angelu eta azaleren neurketa-unitateak zerrendatzea, eta batzuetatik besteetara bihurtzea. 
EI2.5 Benetako edo fikziozko neurriak abiapuntutzat hartuz: 

- Marrazkiaren xehetasun-mailari hobekien egokitzen zaizkion paper-tamaina eta eskala hautatzea. 
- Plano erraz bat marraztea, beharrezkoak diren marrazketa-lanabesak erabiliz. 
- Planoa orientatzea eta konposizioa osatzea dagozkion sinbolo, legenda eta kartelarekin. 
- Planoa ezarrita dauden estandarren arabera tolestea. 

EI2.6 Azalerak eta maldak kalkulatzea, formula eta prozedura desberdinak erabiliz, lur-neurketen bitartez. 
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Edukiak: 
1.  Topografia-funtsak 

- Topografian erabilitako neurketa-unitateak: Distantziak. Maldak. Angeluak. Azalerak. Unitate-bihurketa. 
- Arrazoi trigonometrikoak: Sinua. Kosinua. Tangentea. 
- Irudikapen-sistema kotatua: Puntu baten kota. Sestra-kurbak. 
- Koordenatu-sistemak: Koordenatu polarrak. Koordenatu kartesiarrak. Koordenatu geografikoak. UTM 

koordenatuak. 
- Eskalak: zenbakizkoak. Grafikoak. 

2.  Mapa eta plano topografikoen interpretazioa 
- Gehien erabilitako eskala normalizatuak. 
- Ikusmen-pertzepzioaren muga. 
- Mapen eta planoen orientazioa: Ipar astronomikoa. Ipar magnetikoa. Deklinazio magnetikoa. 
- Sinbologia eta legendak. 
- Lurraren formen irudikapena: 

• Lurraren formak. 
• Sestra-kurbekiko lotura. 
• Aireko argazkia. 
• Erliebearen ikuspegi estereoskopikoa (fotogrametria). 

- Kalkuluak eta zehaztapenak mapa eta planoen gainean: 
• Bi punturen arteko distantzia. 
• Bi punturen arteko desnibela. 
• Lurraren malda. 
• Norabidea. 
• Luzetarako profilak. 
• Zirkulazio-bideen trazadura. 

3.  Plano errazen marrazketa 
- Marrazketa-lanabesak: Erregela. Eskuaira. Kartaboia. Konpasa. Angelu-garraiagailua. Eskalimetroa. 
- Lerroen marraketa: Paraleloak. Perpendikularrak. Zeiharrak. 
- Irudi geometrikoen marrazketa. 
- Sinbologia normalizatua. 
- Paper-formatuak. 
- Plano errazak egitea: 

• Eskala eta paper-formatua hautatzea. 
• Elementuen irudikapena. Planoaren orientazioa. 
• Legendak eta kartelak egitea. Planoak tolestea. 

4.  Kalkuluak lur-neurketetatik abiatuta 
- Azaleren eta malden kalkulua: Erabilitako formulak. Prozedura mekanikoak. Prozedura elektronikoak. 
- Kalkuluko aplikazio informatikoak. 

 
 
1.2 prestakuntza-atala 
LAN-METODOAK ETA APARATU, EKIPAMENDU ETA LANABES TOPOGRAFIKOEN 
ERABILERA 
  
Kodea: UF0430 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, aparatu eta 
ekipamendu topografikoen erabilerari dagokionez. 
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Profesionaltasun-ziurtagiria 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lan-metodorik egokiena aukeratzea lur-neurketan eta nibelazio sinplean erabilitako metodo desberdinen artean, lurraren 
ezaugarriak kontuan izanik. 

EI1.1 Lur-neurketan eta nibelazio sinplean erabilitako lan-metodoak zerrendatzea. 
EI1.2 Lur-neurketan erabilitako erradiazio, ibilbide eta ebakidurako metodoak azaltzea. 
EI1.3 Nibelazio sinplean erabilitako puntu zentratuaren, mutur-puntuaren, estazio elkarkarien eta estazio 
distantziakideen metodoak azaltzea. 
EI1.4 Lur-neurketako edo nibelazio sinpleko lan baten kasu praktiko batean: 

- Lanaren burutzapena baldintzatu dezaketen lurraren gorabeherak, oztopoak eta elementu bereziak 
identifikatzea. 

- Erabili beharreko lan-metodoa detektatu diren faktore baldintzatzaileen arabera aukeratzea. 
A2: Lur-neurketa eta nibelazio sinpleko lanetan erabilitako aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoak maneiatzea. 

EI2.1 Lur-neurketa eta nibelazio sinpleko lanetan erabilitako aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoak 
zerrendatzea. 
EI2.2 Aparatu, ekipamendu eta lanabes topografiko bakoitzaren zatiak eta osagaiak deskribatzea eta horien funtzioa 
azaltzea. 
EI2.3 Kokatzeko, orientatzeko eta distantziak, maldak eta angeluak aparatu, ekipamendu eta lanabes topografiko 
desberdinekin neurtzeko prozedurak azaltzea. 
EI2.4 Aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoen erabileran errore-iturriak zerrendatzea eta horien zuzenketa 
azaltzea. 
EI2.5 Aparatu, ekipamendu eta lanabes topografiko desberdinekin kokatzea, orientatzea eta neurketak egitea. 

Edukiak: 
1.  Lur-neurketan eta berdinketa sinplean erabilitako metodoak 

- Lan-metodoak lur-neurketan: Erradiazioa. Ibilbidea. Ebakidura. 
- Lan-metodoak nibelazio sinplean: Puntu zentratua. Mutur-puntua. Estazio elkarkariak. Estazio distantziakideak. 
- Lanen faktore baldintzatzaileak: Lurraren elementuak. Oztopoak. Elementu bereziak. 
- Metodoaren hautaketa lurraren ezaugarrien arabera. 

2.  Aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoen erabilera 
- Aparatu eta ekipamendu topografikoak: Distantziometroa. Takimetroa. Estazio totala. Posizionamendu globaleko 

sistema (GPS). Komunikazio-ekipoak. 
- Lanabes topografikoak: Zinta metrikoa. Iparrorratza. Plomuak. Marka. Nibelak. Eskuairak. Tripodeak. Mirak. 

Islagailuak. Puntuak markatzeko eta seinaleztatzeko elementuak. 
- Aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoen maneiua: Kokapena. Orientazioa. Neurketak. Akatsak: Errore-

iturriak. Zuzenketak. 
 
 
1.3 prestakuntza-atala 
LUR-NEURKETAKO, NIBELAZIO SINPLEKO ETA ZUINKETAKO LANAK EGITEA. 
 
Kodea: UF0431 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin, lur-neurketa eta nibelazio 
sinpleko lanen burutzapenari dagokionez, baita LB5 lanbide-burutzapenarekin ere. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lur-neurketa eta nibelazio sinpleko lanak egitea aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoekin jardunez. 

EI1.1 Lanak gauzatzea oztopatu edo baldintzatu dezaketen faktoreak identifikatzea. 
EI1.2 Lanen burutzapenean erabili beharreko aparatu eta ekipamendu topografikoak kokatzea eta orientatzea, 
funtzionatzen ote duten egiaztatuz. 
EI1.3 Lurzatiaren perimetroa mugatzen duten erpinak eta beharrezkotzat jotzen diren tarteko puntuak lokalizatzea eta 
seinalizatzea. 22 
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EI1.4 Lurzatia triangelatzea eta aparatu eta baliabide topografiko desberdinekin neurtzea, langile laguntzaileei bidezko 
diren aginduak emanez. 
EI1.5 Erradiazio-zentrorik egokiena aukeratzea eta distantzien, malden eta angeluen neurketak egitea neurketa-unitate 
desberdinak erabiliz. 
EI1.6 Lurzatiko puntu desberdinen kotak ezartzea nibel baten bitartez, langile laguntzaileei bidezko diren aginduak 
emanez. 
EI1.7 Lurzatiaren krokis bat egitea eta neurketak landako egoera-orrietan idaztea. 
EI1.8 Laneko arriskuak prebenitzeko ezarritako neurriak betetzea lanak egitean. 
 

A2: Zuinketa-lanak egitea, plano edo krokis batean dagoen informazioa aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoen 
bitartez lurraren gainean lekualdatuz. 

EI2.1 Plano batean dagoen informazioa interpretatzea eta bertan irudikatuta dauden elementuak zuinkatzeko krokis bat 
egitea. 
EI2.2 Zuinketa-lanak nekazaritza-ustiategiaren, lorategiaren edo baso-ustiategiaren jarduera-egutegiaren arabera 
programatzea. 
EI2.3 Lanak egitea oztopatu edo baldintzatu dezaketen faktoreak identifikatzea. 
EI2.4 Zuinketarako beharrezkoak diren aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoak prestatzea eta dauden 
baldintzen arabera metodorik egokiena aukeratzea. 
EI2.5 Lurrean puntu bat lokalizatzea ezagutzen den beste puntu batetik abiatuz, horiek banantzen dituen distantzia 
laburtua eta norabidea jakinda. 
EI2.6 Puntuak, lerrokadurak (paraleloak eta perpendikularrak), kurbak eta irudi geometrikoak zuinkatzea, langile 
laguntzaileei bidezko diren aginduak emanez. 
EI2.7 Lanak egiten diren bitartean dagozkion laneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzea. 

Edukiak: 
1.  Lur-neurketako eta berdinketa sinpleko lanak 

- Aparatu eta ekipamendu topografikoen kokapena eta orientazioa. 
- Lur-neurketan erabilitako lan-metodoen aplikazioa: Erradiazioa. Ibilbidea. Ebakidura. 
- Nibelazio sinplean erabilitako lan-metodoen aplikazioa: Puntu zentratua. Mutur-puntua. Estazio elkarkariak. Estazio 

distantziakideak. 
- Datuak hartzea: Landako egoera-orriak. Datuak biltegiratzeko sistemak. 
- Topografiako programa informatikoak. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 

2.  Lur-neurketako eta berdinketa sinpleko lanak 
- Zuinketa-krokisa egitea. 
- Zuinketa-lanak programatzea: Faktore baldintzatzaileak. Erabili beharreko lan-metodoa. Erabili beharreko aparatu, 

ekipamendu eta lanabes topografikoak. 
- Zuinketa-teknikak aplikatzea: Puntuak. Lerrokadurak (paraleloak eta perpendikularrak). Kurbak. Irudi 

geometrikoak. 
- Egiaztapenak eta errore-zuzenketa. 
- Zuinketa-lanetan lan-arriskuak prebenitzeko arauak. 

 
 
 
 
 

2 2. prestakuntza-modulua:  
KIROL-ZELAIETAKO SOROPILAREN INSTALAZIOAREN ANTOLAKUNTZA 
ETA GAINBEGIRATZEA 
 
Kodea: MF1127_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1127_3 Kirol-zelaietako soropilaren instalazioa antolatzea eta 
gainbegiratzea. 
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Iraupena: 100 ordu 
 
 
2.1 prestakuntza-atala 
SOROPILAREN INSTALAZIOAREN AURREKO LANEN PROGRAMAZIOA ETA 
KONTROLA 
 
Kodea: UF0432 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Kirol-zelaietan soropila instalatu aurreko lanak programatzea eta kontrolatzea, proiektuaren espezifikazioak betez. 

EI1.1 Soropilaren instalazioaren aurreko lanei dagozkien proiektuko partidak identifikatzea. 
EI1.2 Soropilaren instalazioaren aurreko lanak aipatzea, egiten diren ordenari jarraikiz. 
EI1.3 Soropilaren instalazioaren aurreko lanetan behar diren baliabide materialak eta giza baliabideak zerrendatzea. 
EI1.4 Lurra prestatzeko lanak deskribatzea (garbiketa, lurrak mugitzea, laborantza, berdinketa eta abar), baita horiek 
egiteko teknikak ere. 
EI1.5 Kirol-zelaietako soropilean aplika daitezkeen drainatze-motak era ureztatze-sistemak zerrendatzea, eta horien 
osagaiak ezagutzea. 
EI1.6 Kirol-zelaietako soropilean aplika daitezkeen medeapen-motak eta hondoko ongarritze-motak aipatzea, baita 
horiek txertatzeko teknikak ere. 
EI1.7 Soropilaren instalazioaren aurreko lan bakoitza egiteko behar diren makinak, ekipamenduak eta erremintak 
zerrendatzea. 
EI1.8 Egin beharreko lanarekin lotutako laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta ingurumen-babeseko arauak 
identifikatzea. 
EI1.9 Kirol-zelai batean soropila instalatu aurreko lanen antolakuntza eta gainbegiraketaren kasu praktiko batean: 

- Proiektuaren partidak eskuragarri dauden baliabideekin eta lurzoruaren ezaugarrien arabera egin daitezkeela 
egiaztatzea. 

- Proiektuan jasota ez dauden partiden aurrekontua egitea edo, hala badagokio, daudenak eguneratzea. 
- Lan desberdinak egiteko egutegi bat lantzea. 
- Lanak egiteko behar diren baliabide materialen hornidura horiekin bat datorrela kontrolatzea. 
- Lanak proiektuaren espezifikazioen arabera egiten direla kontrolatzea, hots, metodo eta baliabide egokiak 

erabiliz eta baliabideak optimizatuz. 
- Lanak egiten direnean, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana betetzen dela eta ingurumenean duten 

eragina txikiagotzeko neurriak martxan jartzen direla egiaztatzea. 
- Lanak amaitu ondoren, izandako emaitza proiektuan ezarritakoarekin bat datorrela eta obra jaso daitekeela 

gainbegiratzea. 

Edukiak: 
1.  Kirol-zelaietako soropilaren instalazio-proiektuak  

- Proiektua osatzen duten zatiak: Memoria. Planoak. Baldintza-agiria. Aurrekontua. 
- Partidak gauzatzea baldintzatzen duten faktoreak. 
- Proiektuan jasotzen ez diren partiden aurrekontua. 
- Partiden eguneratzea. 

2.  Soropilaren instalazioaren aurreko lanak 
- Langunearen ikuskapena. 
- Egin beharreko lanen programazioa. 
- Baliabide materialak eta giza baliabideak aurreikustea. 
- Garbiketa-lana: Landare-elementuak. Landareak ez diren elementuak. 
- Lurra prestatzeko lanak: Lurrak mugitzea. Zapaldak egitea. Laborantza. Berdinketa. Trinkotzea. Lamina 

iragazkorrak kokatzea. 24 

 
 
 

 



 
 

Kirol-zelaietako soropilen instalazio- eta  
mantentze-lanen kudeaketa 

- Drainatze-sistemak instalatzea: Sistema-motak. Osagaiak. 
• Jartzeko teknikak. 
• Drainatze-premia zehaztea. 

- Medeagarrien eta hondoko ongarrien aplikazioa: 
• Medeagarri- eta ongarri-motak. 
• Lurzoruan txertatzeko teknikak. 
• Medeagarrien eta hondoko ongarrien premiak kalkulatzea. 

- Ureztatze-sistemak instalatzea: 
• Sistema-motak. Ureztatze-buruaren elementuak. 
• Ureztatze-sarearen osagaiak. 
• Muntatzeko prozedura. Egiaztapenak. 
• Ureztatzearen automatizazioa. 

- Erabili beharreko makinak, ekipamenduak eta erremintak: Motak. Ezaugarriak. Funtzionamendua. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
- Ingurumena babesteko arauak. 

 
 
2.2 prestakuntza-atala 
SOROPILAREN INSTALAZIO-ERAGIKETEN PROGRAMAZIOA ETA KONTROLA 
 
Kodea: UF0433 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Kirol-zelaietan soropila instalatzeko behar diren eragiketak programatzea eta kontrolatzea, proiektuaren espezifikazioak 
betez. 

EI1.1 Soropilaren instalazio-eragiketei dagozkien proiektuko partidak identifikatzea. 
EI1.2 Soropilaren instalazio-eragiketak aipatzea egiten diren ordenari jarraikiz, eta horiek egiteko behar diren baliabide 
materialak eta giza baliabideak zerrendatuz. 
EI1.3 Soropilerako sustraitze-substratu batek izan ditzakeen osagaiak deskribatzea. 
EI1.4 Espezie zopizarkara desberdinak, nahasteak eta zohiak identifikatzea, horien ezaugarriak eta erabilera-baldintzak 
deskribatuz. 
EI1.5 Kirol-zelaietan soropila instalatzeko teknikak azaltzea, baita instalazioa baldintza dezaketen ingurumen-faktoreak 
ere. 
EI1.6 Soropila instalatu ondoren egin beharreko lehen mailako mantentze-lanak deskribatzea. 
EI1.7 Soropilaren instalazio-eragiketa bakoitza egiteko behar diren makinak, ekipamenduak eta erremintak 
zerrendatzea. 
EI1.8 Egin beharreko lanarekin lotutako laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta ingurumen-babeseko arauak 
identifikatzea. 
EI1.9 Kirol-zelai batean soropila instalatzeko eragiketen antolakuntza eta gainbegiraketaren kasu praktiko batean:  

- Proiektuaren partidak eskuragarri dauden baliabideekin eta ingurumen-baldintzen arabera egin daitezkeela 
egiaztatzea. 

- Proiektuan jasota ez dauden partiden aurrekontua egitea edo, hala badagokio, daudenak eguneratzea. 
- Soropilaren instalazio-eragiketak programatzea. 
- Eragiketak egiteko behar diren baliabide materialen hornidura horiekin bat datorrela kontrolatzea. 
- Eragiketak proiektuaren espezifikazioen arabera egiten direla kontrolatzea, hots, teknika eta baliabide egokiak 

erabiliz eta baliabideak optimizatuz. 
- Eragiketak gauzatzen direnean, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana betetzen dela eta 

ingurumenean duten eragina txikiagotzeko neurriak martxan jartzen direla egiaztatzea. 
- Soropilaren instalazioa amaitu ondoren, izandako emaitza proiektuan ezarritakoarekin bat datorrela eta obra 

jaso daitekeela gainbegiratzea 
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NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

- Diru-laguntza lortu ahal izateko lege-esparrua definitzea, eta eskaeran jarraitu beharreko prozesua eta 
eskakizunak zehaztea. 

- Instalazioaren amortizazioari buruzko azterlan bat egitea, energia-kontsumoari, instalazioaren 
funtzionamenduari, eguzki-klimatologiari eta energiaren prezioari buruzko zentzuzko hipotesiak eginez. 

Edukiak: 
1.  Kirol-zelaietarako soropilak 

- Gehien erabilitako espezie zopizarkarak: Motak. Ezaugarriak. Nahasteak. 
- Espezie zopizarkaren aukeraketan eragina duten faktoreak: Ingurumen-faktoreak. Ingurumenaz bestelakoak. 

2.  Soropila instalatzeko eragiketak 
- Egin beharreko eragiketak programatzea. 
- Baliabide materialak eta giza baliabideak aurreikustea. 
- Langunea egokitzea. 
- Sustraitze-geruzaren prestaketa eta banaketa: 

• Osagaiak: motak eta ezaugarriak. 
• Substratu-nahasketak. 
• Banaketa-teknikak. 

- Soropilen ezarpena: Ereintza. Aldaxken erabilera. Zohien kokapena. Garai egokiak. 
- Lehen mailako mantentze-lanak: Trinkotzea. Ureztatzea. Ongarritzea. Ebaketa. Profilaketa. 
- Erabili beharreko makinak, ekipamenduak eta erremintak: Motak. Ezaugarriak. Funtzionamendua. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak soropilen instalazioan. 
- Ingurumena babesteko arauak soropilen instalazioan. 

 
 
2.3 prestakuntza-atala 
GIZA BALIABIDEAK KOORDINATZEA ETA KONTROLATZEA NEKAZARITZAKO, 
LOREZAINTZAKO ETA MENDIKO LANETAN 
 
Kodea: UF0434 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Nekazaritzako, lorezaintzako eta mendiko lanetan behar diren giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea, ezarritako 
helburuen eta jardueren arabera, eta errendimendu egokiak bermatuz. 

EI1.1 Lanen eta funtzionamendu-jarraibideen banaketa ezartzea, egin beharreko jardueren arabera. 
EI1.2 Bete beharreko lanpostu bakoitzaren eskakizunak identifikatzea, eta langileen gaitasunekin eta kualitateekin 
lotzea. 
EI1.3 Langile bakoitzari zereginak eta erantzukizunak banatzea eta esleitzea, egin beharreko jarduerei dagokienez 
ezarritako helburuak betetze aldera. 
EI1.4 Langile bakoitzari informazio eta aholkularitza teknikoa ematea bere lanpostuarekin lotutako alderdien inguruan. 
EI1.5 Lan-txostenak eta -parteak lantzea, ordutegi-kontrola, errendimenduak eta kostuak barnean hartuta, egindako 
jarduerak ebaluatzeko aukera emanez. 
EI1.6 Laneko arriskuak prebenitzeko arauen eta/edo ingurumen-babeserako arauen ez-betetzeak detektatzen diren 
egoerak zuzentzeko beharrezkoak diren argibideak ematea. 
EI1.7 Lanen, langileen eta/edo produkzio-baliabideen inguruan sortutako arazoak identifikatzea, horiek zuzentzeko 
beharrezkotzat jotzen diren neurriak hartuz. 
EI1.8 Istripuen kasuan, oinarrizko asistentzia sanitarioko teknikak eta lehen laguntzak berehala aplikatzea. 
EI1.9 Larrialdietan jardutea horien larritasuna balioetsiz, lanak geldituz (beharrezkoa izanez gero), kontingentziaren berri 
emanez, eta dagokion jardun-plana aplikatuz. 
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Kirol-zelaietako soropilen instalazio- eta  
mantentze-lanen kudeaketa 

Edukiak: 
1.  Giza baliabideen kudeaketa 

- Lorezaintzaren sektoreko Hitzarmen Kolektiboa: 
• Lan-kontratuen motak. 
• Sektoreko lanbide-kategoriak. 
• Laneko eskubideak eta betebeharrak (hutsegiteak eta zehapenak). 
• Ordainsari-sistema. 
• Oporrak, baimenak eta lizentziak. 

- Langileen Estatutua. 
- Lanaldiaren banaketa, oporrak eta baimenak. 
- Lan-egutegiak egitea. 

2.  Legeria osagarria 
- Lan-arriskuen prebentzioaren arloko araudia: 

• 31/1995 Legea, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzkoa. 
• Aplikatu beharreko beste lege batzuk. 

- Ingurumen-babesaren arloko araudia: 
• Ingurumenaren kutsadurarekin eta hondakinen kudeaketarekin lotuta aplikatu beharreko legeak. 
• Ingurumen-jardunbide egokiak 

 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua:  
KIROL-ZELAIETAKO SOROPILAREN MANTENTZE- ETA  
LEHENERATZE-LANEN ANTOLAKUNTZA ETA GAINBEGIRATZEA 
 
Kodea: MF1128_3 

3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1128_3 Kirol-zelaietako soropilaren mantentze- eta leheneratze-lanak 
antolatzea eta gainbegiratzea. 
 
Iraupena: 100 ordu 
 
 
3.1 prestakuntza-atala 
SOROPILAREN MANTENTZE- ETA LEHENERATZE-LANEN PROGRAMAZIOA ETA 
KONTROLA 
 
Kodea: UF0435 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, soropilaren 
mantentze- eta leheneratze-lanetan giza baliabideak koordinatzeari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Kirol-zelai bateko soropila mantentzeko eta leheneratzeko lanak programatzea eta kontrolatzea, proiektuaren 
espezifikazioak betez. 

EI1.1 Soropilaren mantentze- eta leheneratze-lanei dagozkien proiektuko partidak identifikatzea. 
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NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

EI1.2 Soropilaren mantentze- eta leheneratze-lanak aipatzea, horiek gauzatzeko behar diren baliabide materialak eta 
giza baliabideak zerrendatuz. 
EI1.3 Soropilaren mantentze- eta leheneratze-lanak deskribatzea, kasu bakoitzean erabili beharreko makinak, 
ekipamenduak eta erremintak adieraziz. 
EI1.4 Egin beharreko lanarekin lotutako laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta ingurumen-babeseko arauak 
identifikatzea. 
EI1.5 Kirol-zelai batean soropila mantentzeko eta leheneratzeko lanen antolakuntza eta gainbegiraketaren kasu praktiko 
batean: 

- Proiektuaren partida desberdinak eskuragarri dauden baliabideekin eta soropilaren egoeraren arabera egin 
daitezkeela egiaztatzea. 

- Proiektuan jasota ez dauden partiden aurrekontua egitea edo, hala badagokio, daudenak eguneratzea. 
- Lan desberdinak programatzea, kirol-jarduera eten gabe egin daitezkeenak eta nahitaez jarduera eteten den 

garaietan egin behar direnak bereiziz. 
- Lanak egiteko behar diren baliabide materialen hornidura horiekin bat datorrela kontrolatzea. 
- Kirol-zelai bateko soropila mantentzeko eta leheneratzeko lanetan behar diren giza baliabideak koordinatzea 

eta kontrolatzea. 
- Lanak proiektuaren espezifikazioen arabera egiten direla kontrolatzea, hots, teknika eta baliabide egokiak 

erabiliz eta baliabideak optimizatuz. 
- Lanak gauzatzen direnean, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana betetzen dela eta ingurumenean 

duten eragina txikiagotzeko neurriak martxan jartzen direla egiaztatzea. 

Edukiak: 
1.  Kirol-zelaietako soropilaren mantentze- eta leheneratze-proiektua 

- Proiektua osatzen duten zatiak: Memoria. Planoak. Baldintza-agiria. Aurrekontua. 
- Partidak gauzatzea baldintzatzen duten faktoreak. 
- Proiektuan jasotzen ez diren partiden aurrekontua. 
- Partiden eguneratzea. 

2.  Soropilaren mantentze- eta leheneratze-lanen antolakuntza 
- Kirol-zelaiaren zonifikazioa. 
- Soropilaren egoera baldintzatzen duten faktoreak: Ingurumen-faktoreak. Instalazioaren erabilera-erregimena. 
- Mantentze- eta leheneratze-lanen programazioa: 

• Kirol-jarduera eteten ez duten lanak. 
• Kirol-jarduera eteten den garaietan egin beharreko lanak. 

- Lanak egiteko baliabide materialen eta giza baliabideen aurreikuspena. 
- Kirol-zelaietako soropilaren mantentze- eta leheneratze-eragiketak: Ebaketa. Profilaketa. Eskarifikatzea. 

Aireztatzea. Berrelikatzea. Berrereitea. Zohiak birjartzea. Jorrak. 
- Erabilitako makinak, ekipamenduak eta erremintak: Motak. Ezaugarriak. Funtzionamendua. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak soropilaren mantentze- eta leheneratze-lanetan. 
- Ingurumenaren babeserako arauak soropilaren mantentze- eta leheneratze-lanetan. 

 
 
3.2 prestakuntza-atala 
SOROPILAREN UREZTATZEAREN ETA ONGARRITZEAREN PROGRAMAZIOA ETA 
KONTROLA 
 
Kodea: UF0436 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, soropilaren 
ureztatze- eta ongarritze-lanetan giza baliabideak koordinatzeari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

 

A1: Kirol-zelai bateko soropilaren ureztatzea programatzea, eta uraren aplikazioa ezarritako parametroen arabera egiten 
dela kontrolatzea. 28 

 
 
 



 
 

Kirol-zelaietako soropilen instalazio- eta  
mantentze-lanen kudeaketa 

EI1.1 Soropilaren premia hidrikoetan eragina duten ingurumen-faktoreak deskribatzea, baita erabilitako neurketa-tresnak 
ere. 
EI1.2 Kirol-zelaietako soropiletan aplika daitezkeen ureztatze-sistemak deskribatzea, sistema bakoitzaren abantailak eta 
eragozpenak adieraziz. 
EI1.3 Kirol-zelai bateko soropila ureztatzearekin lotutako ur-kontsumoari buruzko datuak interpretatzea. 
EI1.4 Ureztatzeko instalazio bateko elementuak identifikatzea, horien funtzionamendua deskribatzea, eta mantentze-
lanen puntu kritikoak adieraztea. 
EI1.5 Ureztatzeko ur baten kalitatea zehazten duten ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.6 Ur-laginak hartzeko jarraitu beharreko prozedura azaltzea, eta ureztatzeko uraren analisi baten datu 
esanguratsuenak interpretatzea. 
EI1.7 Ureztatzearekin lotutako laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta ingurumen-babeseko arauak identifikatzea, 
bereziki uraren zentzuzko erabilerarekin lotutakoak. 
EI1.8 Kirol-zelai bateko soropilaren ureztatzearen kasu praktiko batean: 

- Ur-laginak hartzeko baldintzak ezartzea eta analisiaren emaitzak interpretatzea, ureztatzeko uraren 
ezaugarriak zehaztuz. 

- Soropila ureztatzeko unea, iraupena eta maiztasuna kalkulatzea, erabilitako ureztatze-sistema eta lurraren eta 
uraren ezaugarriak kontuan hartuta. 

- Soropilaren ureztatzea kontrolatzea, ur-ekarpenak soropilaren premia hidrikoak asetzen dituela egiaztatuz. 
- Ureztatze-instalazioaren funtzionamendua egiaztatzea, baita ihesik ez dagoela ere. 
- Soropilaren ureztatze-lanetan laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta ingurumen-babeseko arauak betetzen 

direla egiaztatzea, arreta berezia jarriz uraren zentzuzko erabileran. 
A2: Kirol-zelai bateko soropilaren ongarritzea programatzea, eta ongarrien aplikazioa ezarritako parametroen arabera egiten 
dela kontrolatzea. 

EI2.1 Lurraren emankortasuna zehazten duten propietateak deskribatzea. 
EI2.2 Lur-laginak hartzeko jarraitu beharreko prozedura azaltzea, eta lur-analisi baten datu esanguratsuenak 
interpretatzea. 
EI2.3 Hosto-laginak hartzeko protokoloa deskribatzea, garai onena eta espeziearen arabera hartu beharreko hosto-mota 
adieraziz. 
EI2.4 Soropilari aplikatzen zaizkion ongarri-mota nagusiak zerrendatzea, horien ezaugarriak eta izan daitezkeen 
nahasketak eta bateraezintasunak adieraziz. 
EI2.5 Ongarrien etiketan jasotako informazioa interpretatzea. 
EI2.6 Ongarriak banatzeko erabilitako teknikak azaltzea, baita erabili beharreko makinak eta ekipamenduak ere. 
EI2.7 Ongarritzearekin lotutako laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta ingurumen-babeseko arauak identifikatzea, 
bereziki ongarrien zentzuzko erabilerarekin lotutakoak. 
EI2.8 Kirol-zelai bateko soropilaren ongarritzearen kasu praktiko batean: 

- Lur- eta hosto-laginak hartzeko baldintzak ezartzea eta analisien emaitzak interpretatzea, lurraren 
emankortasuna eta soropilaren nutrizio-egoera zehaztuz. 

- Soropilaren ongarritze-premien arabera, aplikatu beharreko ongarri-motak eta -kantitateak kalkulatzea. 
- Soropilaren ongarritze-lana kontrolatzea, ongarrien banaketa uniformea dela eta ezarritako dosiak 

errespetatzen direla egiaztatuz. 
- Soropilaren ongarritze-lanetan laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta ingurumen-babeseko arauak betetzen 

direla egiaztatzea, arreta berezia jarriz ongarrien zentzuzko erabileran. 

Edukiak: 
1.  Kirol-zelaietako soropilaren ureztatzea 

- Ureztatze-uraren ezaugarriak: Ur-laginak hartzea. Analisia interpretatzea. 
- Soropilaren premia hidrikoak zehazten dituzten faktoreak: Tenperatura. Hezetasun erlatiboa. Lurraren ur-edukia. 

Plubiometria. Haizea. Intsolazioa. 
- Faktore klimatikoen neurketarako tresnak: Termometroa. Higrometroa. Tentsiometroa. Plubiometroa. 

Anemometroa. Heliografoa. 
- Soropilean aplika daitezkeen ureztatze-sistemak: Aspertsioa. Difusioa. Lurpeko tantakakoa. Abantailak eta 

eragozpenak. 
- Soropilaren ur-premien kalkulua. 
- Ureztatzearen programazioa: Aplikazio-unea. Ureztatzearen iraupena. Ureztatze-maiztasuna. Ur-zuzkidura. 

 
2.  Kirol-zelaietako soropilen ongarritzea 

29 - Lurraren ezaugarriak: Lurzoruaren laginak hartzea. Analisia interpretatzea. 

 
 

 

 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

- Soropilaren nutrizio-egoera: Hostoen laginak hartzea. Analisia interpretatzea. 
- Soropilaren ongarri-premien kalkulua. 
- Ongarrien aplikatzea soropilean: Ongarri-motak. Ezaugarriak. Nahasketak eta bateraezintasunak. Banaketa-

teknikak. Erabilitako makinak eta ekipamenduak. Fertirrigazioa. 
 
 
 
3.3 prestakuntza-atala 
SOROPILERAKO PRODUKTU FITOSANITARIOEN APLIKAZIOAREN 
PROGRAMAZIOA ETA KONTROLA 
 
Kodea: UF0437 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, soropilean produktu 
fitosanitarioak aplikatzean giza baliabideak koordinatzeari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Kirol-zelai bateko soropilean agertzen diren izurriak, gaixotasunak eta landaredi arrotza identifikatzea, eta produktu 
fitosanitarioen aplikazioa programatzea eta kontrolatzea. 

EI1.1 Kirol-zelaietako soropilean izurriak, gaixotasunak eta landaredi arrotza kontrolatzeko eta prebenitzeko metodoak 
zerrendatzea eta deskribatzea. 
EI1.2 Produktu fitosanitarioak deskribatzea, informazio tekniko eta ekonomiko eguneratua erabiliz. 
EI1.3 Produktuen, dosien eta nahasketen prestaketa deskribatzea, fabrikatzaileak gomendatutako prozeduren arabera. 
EI1.4 Tratamenduen aplikazio-moduak azaltzea, banaketaren uniformetasuna bermatzeko. 
EI1.5 Tratamendu agrokimikoetan eta biologikoetan erabilitako makinak deskribatzea, horien funtzioak, erabilerako 
mantentze-lanak eta oinarrizko konponketak azalduz. 
EI1.6 Tratamendu agrokimikoetan eta biologikoetan erabilitako ekipamenduen, makinen eta erreminten erregulazioa eta 
doikuntza deskribatzea. 
EI1.7 Izurrien, gaixotasunen eta landaredi arrotzaren prebentzioarekin eta detekzioarekin lotutako laneko arriskuak 
prebenitzeko arauak eta ingurumen-arauak identifikatzea. 
EI1.8 Kirol-zelai bateko soropilean izurrien, gaixotasunen eta landaredi arrotzaren prebentzio eta detekzioaren kasu 
praktiko batean: 

- Soropilean izurrien, gaixotasunen eta landaredi arrotzaren agerpena detektatzeko eta prebenitzeko sistema 
ezartzea eta koordinatzea. 

- Soropilaren egoera sanitarioa zehaztea, beharrezkoa denean bidezko neurriak ezarriz. 
- Soropilaren kontrol sanitariorako metodoak eta horien aplikaziorako unea zehaztea, kalte ohikoenen kasuetan, 

nekazaritza-jardunbide egokiak kontuan hartuta. 
- Kirol-zelaietako soropilean produktu agrokimikoen eta biologikoen aplikazioa kontrolatzea, enpresaren laneko 

arriskuak prebenitzeko planaren arabera, pestizidak erabiltzeko segurtasun-araudiaren arabera, eta 
nekazaritza- eta ingurumen-jardunbide egokien eskuliburuen arabera. 

- Eragiketak gauzatzen direnean, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana betetzen dela eta 
ingurumenean duten eragina txikiagotzeko neurriak martxan jartzen direla egiaztatzea. 

Edukiak: 
1.  Soropilaren etsaien eta eragiten dituzten kalteen identifikazioa 

- Soropilean kalteak eragiten dituzten agenteak: Izurriak. Gaixotasunak. Landaredi arrotza. Alterazio fisiologikoak 
edo fisiopatiak. 

- Populazioen kontrola: Erabili beharreko teknikak. Laginketak. Materialak eta ekipamenduak. Fitxak eta grafikoak. 
- Izurri, gaixotasun, landaredi arrotz eta fisiopatia ohikoenak identifikatzea soropilean. 
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2.  Prebentzio- eta kontrol-metodoen erabilera. 
- Metodo fisikoak. 
- Laborantza-praktikak. 
- Borroka kimikoa. 
- Kontrol integratua. 
- Borroka biologikoa. 
- Lege-arloko neurriak (ikuskapena, koarentena, pasaporte fitosanitarioa). 

3.  Produktu fitosanitarioen manipulazioa 
- Definizioa. 
- Osagaiak. 
- Aurkezteko moduak. 
- Sailkapen erabilienak. 
- Etiketetan bildutako informazioa interpretatzea. 
- Garraiatzea eta biltegiratzea. 
- Produktu fitosanitarioak aplikatzeko prestatzea: Dosiak. Nahasketa. Bateraezintasunak. 

4.  Produktu fitosanitarioen aplikazioa 
- Produktu fitosanitarioak aplikatzeko metodoak. 
- Aplikaziorako makinak eta ekipamenduak.  

• Hautseztagailuak. 
• Ihinztagailuak . 
• Atomizagailuak. 
• Lainoztagailuak. 
• Nebulizagailuak. 

- Makinen eta ekipamenduen prestaketa. 
- Produktu fitosanitarioak aplikatzeko jarraibideak. 

5.  Kontrol fitosanitarioarekin lotutako oinarrizko araudia 
- Produktu fitosanitarioen erabilerak osasunerako eta ingurumenerako dituen arriskuak. 
- Prebentzio-neurriak eta aplikatzailearen babesa. 
- Lehen laguntzak. 
- Trazabilitate-printzipioak. 
- Ingurumen-jardunbide egokiak jardunbide sanitarioan. 
- Arau-hausteak eta zehapenak. Nekazarien gizarte-segurantza. 

 
 
 

4
 
 
4. prestakuntza-modulua:  
MEKANIZAZIOA ETA INSTALAZIOAK LOREZAINTZAN 
 
Kodea: MF0009_ 3 

 
Iraupena: 130 ordu 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0009_3 Lorezaintzako makinak, ekipamenduak eta instalazioak 
kudeatzea. 
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4.1 prestakuntza-atala 
EKIPAMENDUEN ETA INSTALAZIOEN FUNTZIONAMENDUAREN, MANTENTZE-
LANEN ETA EROSKETAREN PROGRAMAZIOA 
 
Kodea: UF0028 
 
Iraupena: 60 ordu 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3, LB6 eta LB7 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Makinen, ekipamenduen eta instalazioen eragiketak eta funtzionamendua programatzea, produkzio-planaren arabera. 

EI1.1 Mekaniza daitezkeen eragiketak, eragiketa horiek egiteko unerik egokiena eta dagoen denbora ez ezik eragiketa 
bakoitza egiteko behar den lan-kantitatea ere deskribatzea. 
EI1.2 Lan-eragiketa bakoitza eragiketa hori egiteko behar diren ekipamenduekin lotzea. 
EI1.3 Sekuentzialki egin behar diren eragiketak deskribatzea, horiek egiteko mugak finkatuta. 
EI1.4 Ekipamenduen lan-aldagaiak zerrendatzea, eskatutako errendimenduak lortzeko. 
EI1.5 Lan-eragiketen programazioan eragiten duten prozedurak deskribatzea, arrazoizko segurtasun- eta higiene-maila 
lortzeko. 
EI1.6 Makinen lan-ahalmenak kalkulatzea funtzionamendu-aldagaien arabera, hutsarteak eta lan-eraginkortasunak 
kontuan hartuta. 
EI1.7 Lehengaiak, ekipamenduak eta langileak garraiatzeko eragiketen baldintzak eta ezaugarriak deskribatzea, bereziki 
bide publikoetan garraiatzen direnean, eta honako hauek kontuan hartuta: 

- Garraioaren ibilbidea eta maiztasuna. 
- Kargaren pisua eta dimentsioak. 
- Zirkulazio-araudia betetzea. 
- Garraiatzeko, kargatzeko eta deskargatzeko prozedura seguruak. 

EI1.8 Behar bezala zehaztutako lorezaintza-enpresa batean: 
- Lan-eragiketa mekanizatuak definitzea. 
- Eragiketa horiek egiteko makinak, ekipamenduak eta instalazioak eta horien ezaugarriak deskribatzea. 
- Eragiketa bakoitza egiteko behar den denbora kalkulatzea. 
- Lan mekanizatuaren kostuak kalkulatzea. 
- Lan-programa, bideari buruzko araudia eta segurtasun-eskakizunak behar bezala betetzeko behar diren garraio-

prozedurak eta -eragiketak aipatzea. 
- Programatutako informazio guztia modu grafikoan eta ulerkorrean erregistratzea, ondoren interpretatzeko. 
- Eragiketak egiteko agintzea, unerik egokiena zehaztuz. 

EI1.9 Natura-ingurunea mantentzeari dagokionez, makinak eta ekipamenduak behar bezala erabiltzeak duen garrantziaz 
kontzientziatzea. 
EI1.10 Produkzio-planak aldatzea, teknologia berrietara egokituz.  

A2: Lorezaintza-enpresa bateko ekipamendu, instalazio eta makina guztien mantentze-planak egitea, dauden baliabideak 
optimizatuz. 

EI2.1 Makina eta instalazioetako mantentze-lan nagusiak eta horien maiztasuna deskribatzea, eskatutako argibide 
teknikoak kontuan hartuta. 
EI2.2 Mantentze-eragiketetan behar diren ekipamenduak eta erremintak deskribatzea. 
EI2.3 Lorezaintzako ekipamenduen mantentze-lanetan erabilitako inplementuen, ordezko piezen eta materialen 
ezaugarri garrantzitsuenak deskribatzea. 
EI2.4 Mantentze-eragiketen baldintzak eta jarraitu beharreko prozedurak definitzea, laneko arriskuak prebenitzeko 
arauak behar bezala aplikatzeko, hondakinak tratatzeko, betiere ingurumena zainduz. 
EI2.5 Mantentze-lanen eta gorabeheren egunkariak egitea, mantentze-lanak kontrolatzeko eta gainbegiratzeko. 
EI2.6 Mantentze-programak lantzea (egunekoa eta sasoikoa), egin beharreko zereginak eta beharrezko inplementuak 
antolatzeko eta aurreikusteko.  
EI2.7 Behar bezala zehaztutako lorezaintza-enpresaren instalazioak eta ekipamendu mekanikoak kontuan hartuta: 

- Mantentze-lanaketa horien maiztasuna zehaztea. 
- Mantentze-eragiketa jakin batzuk egiteko ekipamenduak identifikatzea. 
- Mantentze-eragiketen programa osoa egitea. 
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- Ordezko piezak, inplementuak eta materialak hornitzeko kantitateak eta uneak kalkulatzea, ezarritako 
plangintzaren arabera. 

- Mantentze-programa grafikoki diseinatzea berehala interpretatzeko. 
- Mantentze-lanei eta gorabeherei buruzko egunkariak diseinatzea egindako eragiketak erregistratzeko. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak ziurtatzea mantentze-zereginetan. 
- Mantentze-kostuak kalkulatzea. 
- Ordezko piezen eta mantentze-lanak egiteko bestelako materialen kudeaketa. 

EI2.8 Aldizkari teknikoak kontsultatzea mantentze-teknika eta -metodo berriak ezagutzeko. 
A3: Lorezaintza-enpresa bateko makinak, ekipamenduak eta instalazioak erosteko, berritzeko edo baztertzeko planak 
egitea, horien errentagarritasunaren eta produkzio-planaren arabera. 

EI3.1 Lorezaintza-enpresa batean behar diren ekipamenduak eta makinak deskribatzea, produkzio-planaren arabera. 
EI3.2 Ekipamenduen dimentsioak eta ezaugarri teknikoak aztertzea, honako hauek kontuan hartuta: 

- Produkzio-planean aurreikusitako eragiketak gauzatzeko behar diren lan-gaitasunak. 
- Gunearen ezaugarriak, mekanizazio-aukeretan eragiten dutenak. 
- Ordu-kostuak eta produkzio-unitate bakoitzeko kostuak erosketako, alokairuko edo jabetza partekatuko aukeren 

arabera. 
EI3.3 Erosi beharreko ekipamenduei eta makinei buruzko dokumentazio teknikoa eta komertziala aztertzea. 
EI3.4 Makinak eta ekipamenduak une egokian erosteko, berritzeko edo baztertzeko irizpide tekniko/ekonomikoak 
deskribatzea. 
EI3.5 Lehendik dauden ekipamenduak, lanabesak eta instalazioak produkzio-planera egokitzen ote diren aztertzea, 
betiere erabilera-maila eta errentagarritasun-maila kontuan hartuta. 
EI3.6 Lorezaintzako makina-parke baten hobekuntzak aipatzea, makina horiek enpresara hobeto egokitzeko: 

- Beharrezko ekipamenduak, lanabesak, makinak eta instalazioak identifikatzea. 
- Traktoreen eta trakzio-elementuen premiak definitzea. 
- Horien dimentsioak eta ezaugarri tekniko egokiak zehazki deskribatzea. 

EI3.7 Behar bezala zehaztutako produkzio-plana duen enpresa batean: 
- Alokatzea, partekatzea edo esklusiban edukitzea komeni diren ekipamenduak ezartzea. 
- Produkzio-planaren arabera, erosteko unerik egokiena programatzea. 
- Ekipamenduak erosteko merkataritza-eskaintzak balioestea. 
- Makinen parkea erabiltzeko, berritzeko edo erosteko hobekuntzak proposatzea.  

EI3.8 Lorezaintza-enpresa bateko ekipamenduak eta instalazioak erosteko baldintza-agiriak aurkeztea. 
EI3.9 Ustiaketan erabil daitezkeen ekipamenduen eta instalazioen berrikuntzekiko interesa agertzea. 

Edukiak: 
1. Lorezaintzako makinen, ekipamenduen eta instalazioen funtzionamendu-eragiketen programazioa. 

- Mekaniza daitezkeen eragiketak. 
- Eragiketa bakoitzerako behar diren ekipamenduak. 
- Ekipamendu-motak. 
- Makinak landan erabiltzeko aldagaiak, errendimendua hobetzen dutenak. 
- Lanen efizientzia. Lanak sekuentziaren arabera ordenatzea. 
- Eragiketen programazioa eta lan mekanizatuaren emaitzak kontrolatzea. 

2. Lehengaien, ekipamenduen eta langileen garraioaren antolakuntza. 
- Garraioaren baldintzak eta ezaugarriak. 
- Zirkulazio-araudia. 
- Salgaien garraioaren araudi espezifikoa 

3.  Lorezaintzako instalazioen, ekipamenduen eta makinen mantentze-lanen programazioa 
- Instalazioen eta makinen prebentziozko ohiko kontserbazioa: Baldintzak. Prozedurak. 
- Oinarrizko ekipamenduen, instalazioen eta makinen ohiko kontserbazio zuzengarria: Baldintzak. Prozedurak. 
- Ezohiko kontserbazioari buruzko urteko plana:: Egitea. Gauzatzea. 
- Mantentze-lanak egiteko ekipamenduak eta erremintak: Motak. Ezaugarriak. 
- Inplementuak, ordezko piezak eta materialak: Ezaugarriak. 
- Mantentze-lanen fitxak eta erregistroak. 

4.  Makinak, ekipamenduak edo instalazioak erosteko, berritzeko edo baztertzeko planak egitea 
- Lorezaintza-enpresako makina-parkea. 
- Ekipamenduak ordezteko, baztertzeko edo berriak sartzeko irizpideak. 
- Ekipamenduei eta makinei buruzko informazio teknikoaren azterketa. 33 
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- Merkataritza-eskaintzak. 
- Makina-parkea hobetzeko plana: 
- Berritzea. 

4.2 prestakuntza-atala 
MAKINAK, EKIPAMENDUAK ETA INSTALAZIOAK GAINBEGIRATZEA ETA 
MANEIATZEA ETA TAILERRAREN ANTOLAMENDUA 
 
Kodea: UF0029 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lorezaintza-enpresa bateko instalazioen, ekipamenduen eta makinen egoera eta funtzionamendua gainbegiratzea. 

EI1.1 Lorezaintzako instalazio- eta makina-motak eta horien osagaiak deskribatzea. 
EI1.2 Lorezaintzako instalazioen eta makinen erabilera egokiaren eta funtzionamenduaren ezaugarriak aipatzea, lan-
planaren arabera. 
EI1.3 Ekipamenduak erregulatzeko eta kontrolatzeko gailuak deskribatzea. 
EI1.4 Ekipamenduaren funtzionamendua eta horren balioak egokiak direla kontrolatzeko parametro teknikoak 
zerrendatzea, egin beharreko lanaren eta ekipamenduaren ezaugarrien arabera. 
EI1.5 Ekipamenduen funtzionamendu egokia balioesten duten irizpide tekniko-ekonomikoak definitzea, emaitzak 
kontuan hartuta. 
EI1.6 Instalazioen eta ekipamenduen lana erregistratzeko dokumentazioa diseinatzea, behar bezala kontrolatzeko. 
EI1.7 Euskarri informatikoa erabiltzea, azterketetan lortutako informazioa erregistratzea, informazioa tratatzeko eta 
balioesteko. 
EI1.8 Ekipamenduen funtzionamenduan anomaliak eragiten dituzten kausak (oker erabili direlako, erregulazio 
arduragabea gauzatu delako, mantentze-lan desegokia egin delako, higatu delako, zaharkitzeagatik edo bestelako 
kausak) aztertzea, egon daitezkeen konponbideak adieraziz. 
EI1.9 Benetako lan-egoera batean, makina, ekipamendu edo instalazio batean: Horren erregulazio- eta kontrol-
elementuak identifikatzea. 

- Funtzionamendu egokirako aldagai teknikoen balio onena definitzea. 
- Ekipamenduaren osagaien egoeran eta funtzionamenduan dauden anomaliak identifikatzea. 
- Lan-aldagaien balioak erregistratzea denboraldi jakin batean zehar, lan-egunkariak, berrikuspen-taulak eta kontrol-

taulak erabiliz. 
- Egindako lanaren emaitzak kalkulatzea euskarri informatikoen laguntzarekin. 
- Ezohiko funtzionamenduaren eta emaitzen arrazoiak zehaztea. 
- Izan daitezkeen zuzenketak eta hobekuntzak zehaztea. 
- Lanaren funtzionamendu eta emaitzen maila egokia balioestea. 

EI1.10 Enpresako gainerako kideak kontzientziatzea enpresako instalazioak, ekipamenduak eta makinak egoera 
egokian mantentzeko premiaz. 
EI1.11 Laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta instalazio, ekipamendu eta makina bakoitzari buruzko legeak betetzea. 

A2: Makinak, ekipamenduak eta instalazioak behar adinako segurtasun-baldintzetan maneiatzea. 
EI2.1 Ekipamenduei eragiteko mekanismoak deskribatzea. 
EI2.2 Lan-aldagaiak zerrendatzea, egin beharreko eragiketaren zirkunstantzien arabera. 
EI2.3 Makinen, ekipamenduen eta instalazioen maneiurako oinarrizko segurtasun-arauak deskribatzea. 
EI2.4 Makinen, traktoreen eta ekipamenduen eragingailuak oinarrizko trebetasun-mailarekin maneiatzea. 
EI2.5 Makina, ekipamendua edo instalazioa maneiatzeko kasu praktiko batean: 

- Ekipamenduaren egoera eta prestakuntza egokiak direla egiaztatzea ekipamendua erabili aurretik. 
- Ekipamenduaren eragingailuak eta horien funtzioak identifikatzea. 
- Behar bezala jardutea makinarekin, ekipamenduarekin edo instalazioarekin. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko oinarrizko arauak aplikatzea. 

EI2.6 Laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta indarreko legeria betearaztea, instalazioak, ekipamenduak eta makinak 
maneiatzerakoan. 
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A3: Tailer baten instalazioa eta kudeaketa antolatzea, mantentze-premien eta konponketen arabera, eskatutako segurtasun- 
eta higiene-bermeekin. 

EI3.1 Tailerreko ekipamenduen hornidurarako eta funtzionamendurako eta konponketa- eta mantentze-lanak gauzatzeko 
beharrezko dokumentazio teknikoa deskribatzea. 
EI3.2 Lorezaintzako makinen eta ekipamenduen diagnosi- eta konponketa-teknika nagusiak deskribatzea. 
EI3.3 Neurtzeko eta probatzeko ekipamenduak zerrendatzea eta deskribatzea matxurak diagnostikatzeko eta 
konpontzeko. 
EI3.4 Tailer batean egin beharreko soldadurako eta eskuzko mekanizazioko eragiketen ezaugarri nagusiak deskribatzea 
EI3.5 Konpontzeko eta mantentzeko lanak egiteko prozedurak, metodoak eta gutxi gorabeherako denborak 
deskribatzea. 
EI3.6 Behar diren egiaztapenak egitea amaitutako konponketetan. 
EI3.7 Lorezaintza-enpresa eta -makinak konpontzeko eta mantentzeko tailerreko ekipamenduak deskribatzea. 
EI3.8 Tailerreko eragiketak gauzatzeko beharrezko inplementuak, ordezko piezak eta materialak eta horiek biltegiratzeko 
baldintzak deskribatzea. EI3.9 Tailerreko eremu eta gune nagusiak deskribatzea ekipamenduak, ordezko piezak eta 
materialak behar bezala kokatzeko. 
EI3.10 Tailerrean segurtasun- eta higiene-maila egokiak betetzeko babes pertsonaleko eta laneko baldintzak 
deskribatzea. 
EI3.11 Tailerreko hondakinak biltegiratzeko eta desagerrarazteko sistemak —ingurumena errespetatzen dutenak— 
deskribatzea. 
EI3.12 Konponketa-aurrekontuak egitea. 
EI3.13 Tailerreko makinen, lanabesen, ordezko piezen eta askotariko materialaren erosketa balioestea eta kudeatzea, 
mantentze-premien eta konponketen arabera. 
EI3.14 Behar bezala zehaztutako makina-parke baten konponketa eta mantentzerako tailer baten kasuan: 

- Makinak konpontzeko eta mantentzeko behar diren ekipamenduak eta materialak zerrendatzea. 
- Tailer bateko zonak eta ekipamenduen kokapena banatzea, ordezko piezen eta materialen biltegiratzea barnean 

hartuta. 
- Konponketa-aginduak, lan-parteak, diagnosi-taulak eta tailerreko lana behar bezala antolatzeko behar den 

dokumentazio teknikoa diseinatzea. 
- Lan-prozedurak eta -arauak finkatzea, segurtasun- eta higiene-eskakizunak betetzen direla egiaztatuz. 
- Tailerreko lana banatzea. 
- Tailerreko lanaren kalitatea kontrolatzea eta ziurtatzea. 
- Konponketa ohikoenen kostuak kalkulatzea. 

EI3.15 Tailerreko hondakinen tratamenduari buruzko arau eta teknika berriekiko interesa adieraztea 

Edukiak: 
1. Lorezaintzako instalazioen funtzionamenduaren kontrola 

- Lorezaintzako instalazio-motak: Ureztapena. Argiztapena. Drainatzea. Bestelako instalazioak. 
- Lorezaintzako instalazioen osagaiak. 
- Lorezaintzako instalazioen funtzionamendua. 
- Kontroleko eta erregulazioko gailuak. 
- Ekipamenduen eta baliabideen parametro teknikoen taulak instalazioak aztertzeko. 
- Instalazioen azterketa eta diagnosia. 
- Aldagaiak erregulatzeko sistemak. 
- Lorezaintzako instalazioetako garbiketa-, desinfekzio- eta egokitzapen-ekipamendu eta -produktu ohikoenak. 
- Instalazioetako segurtasun-gailuak. 

2. Lorezaintzako makinen funtzionamenduaren eta maneiuaren kontrola. 
- Lorezaintzako makinak, lanabesak eta ekipamenduak. 
- Lorezaintzako makinen osagaiak: 

• Lorezaintzako makinak erregulatzeko eta kontrolatzeko gailuak. 
• Eragiteko mekanismoak. 
• Lorezaintzako makinen segurtasun-gailuak. 
• Lorezaintzako makinen funtzionamendua eta aplikazioak. 

- Makinak aztertzeko neurketa-taulak eta -ekipamenduak. 
- Lorezaintzako makinen funtzionamenduari buruzko azterketa eta diagnosia. 
- Traktore espezializatuak: Belarra mozteko makina. Area. Maniobragarritasun handia. Ez iraultzekoa. Bestelakoak. 
- Makinak garraiatzeko eragiketak: 

• Zirkulazio-baldintzak eta -araudia bide publikoetan.▫ 35 • Eragiketa mekanizatuen erabilera eta kontrola.▫ 
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3. Lan-arriskuen prebentzioa lorezaintzako instalazioetan eta makinetan. 
- Segurtasunari eta higieneari buruzko araudi espezifikoak lorezaintzako instalazioen eta makinen 

funtzionamendurako. 
- Norbera babesteko neurriak eta Norbera Babesteko Ekipamenduak. 
- Lehen laguntzak. 
- Prozedura seguruak eta garbiak makinak eta instalazioak erabiltzeari dagokionez, produktu toxikoak eta 

arriskutsuak manipulatzeari eta biltegiratzeari dagokionez eta ingurumena babesteari dagokionez. 
4. Lorezaintzako makina-tailerraren antolakuntza eta kontrola. 

- Deskribapena, funtzionamendua, zainketak eta prestaketa. 
- Tailerreko guneen banaketa. 
- Tailerrerako ekipamenduak: Mekanizaziokoak. Soldadurakoak. 
- Konpontze- eta mantentze-lanak egiteko materialak: Inplementuak. Ordezko piezak. Kontsumigarriak. Bestelako 

materialak. 
- Matxurak diagnostikatzeko teknikak. 
- Matxurak konpontzeko eta egiaztatzeko prozedurak. 
- Konponketen balioespena eta aurrekontuak. 
- Segurtasuna eta higienea konponketa-tailerretan eta mantentze-lanetan. 
- Tailerreko hondakinak biltegiratzeko eta desagerrarazteko sistemak, ingurumena errespetatzen dutenak. 

 
 
 
 
5. prestakuntza-modulua:  
KIROL-ZELAIETAKO SOROPILEN INSTALAZIO- ETA MANTENTZE-LANEN 
KUDEAKETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0094 

5 
 

Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lur-neurketako eta berdinketa sinpleko lanak egitea, aparatu eta baliabide topografikoekin jardunez eta kasu bakoitzean 
metodo egokiena erabiliz. 

EI1.1 Lanak egitea oztopatu edo baldintzatu dezaketen faktoreak identifikatzea. 
EI1.2 Lanak egiteko behar diren aparatu eta baliabide topografiko nahikoak eskuragarri daudela egiaztatzea. 
EI1.3 Aparatu topografikoak kokatzea eta orientatzea, horien funtzionamendu zuzena egiaztatuz. 
EI1.4 Lurzatiaren perimetroa mugatzen duten erpinak lokalizatzea eta markatzea, baita beharrezkotzat jotzen diren 
tarteko puntuak ere. 
EI1.5 Erradiazio-zentrorik egokiena aukeratzea eta distantzien, malden eta angeluen neurketak egitea neurketa-unitate 
desberdinak erabiliz. 
EI1.6 Lurzatiaren krokis bat lantzea, eta egindako neurketak jasotzea landako egoera-orri batean, betiere aparatuak 
datuak biltegiratzeko sistemarik ez duenean. 
EI1.7 Lan-arriskuen prebentzioaren arloan indarrean dagoen legeria betetzea une oro. 

A2: Plano batean irudikatutako elementuak lurzoruaren gainean zuinkatzea, kirol-zelai batean soropila instalatzeko. 
EI2.1 Planoa interpretatzea eta zuinketan erabili beharko den krokisa lantzea. 
EI2.2 Zuinketa-lanak programatzea, langunean aurreikusitako jardueren egutegia kontuan hartuta. 
EI2.3 Zuinketaren oinarri izango diren erreferentzia-puntuak lurzoruan lokalizatzea eta markatzea. 
EI2.4 Elementu desberdinak zuinkatzea beharrezko aparatu eta baliabide topografikoen laguntzarekin. 
EI2.5 Elementu osagarriak erabiltzea (igeltsua, hesolak, banderatxoak, besteak beste) zuinkatutako elementuak ikusiak 
izateko moduan seinaleztatzeko. 
EI2.6 Aplikatu beharreko laneko arriskuak prebenitzeko ezarritako neurriak betetzea. 

A3: Kirol-zelai batean soropila instalatzeko egin beharreko lanak antolatzea eta kontrolatzea. 
EI3.1 Instalazio-proiektuaren partidak eskuragarri dauden baliabideen eta lurzoruaren ezaugarrien arabera egin 
daitezkeela egiaztatzea. 36 
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EI3.2 Instalazio-proiektuan jasota ez dauden partiden aurrekontua egitea, eta/edo daudenen prezioak eguneratzea. 
EI3.3 Lan-egutegi sekuentzial bat lantzea, proiektuaren partidak egiteko. 
EI3.4 Lanak egiteko beharrezko makinak hautatzea, lanen ezaugarrien eta baldintzatzaile materialen eta giza 
baldintzatzaileen arabera. 
EI3.5 Lanak egiteko behar diren baliabide materialen hornidura horiekin bat datorrela egiaztatzea. 
EI3.6 Lanak proiektuaren espezifikazioen arabera eta baliabide materialak eta giza baliabideak optimizatuz gauzatzen 
direla kontrolatzea. 
EI3.7 Enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana eta ingurumen-babesa betetzen dela zaintzea une oro. 
EI3.8 Lanak amaitu ondoren, izandako emaitza proiektuaren espezifikazioekin bat datorrela eta obra jaso daitekeela 
gainbegiratzea. 

A4: Kirol-zelai bateko soropilaren mantentze- edo leheneratze-lanak antolatzea eta kontrolatzea. 
EI4.1 Mantentze- edo leheneratze-proiektuaren zatiak eskuragarri dauden baliabideekin eta soropilaren egoeraren 
arabera egin daitezkeela egiaztatzea. 
EI4.2 Mantentze- edo leheneratze-proiektuan jasota ez dauden partiden aurrekontua egitea, eta/edo daudenen prezioak 
eguneratzea. 
EI4.3 Mantentze- edo leheneratze-lanak programatzea, kirol-jardueraren garaian edo horren etenaldian egiten diren 
kontuan hartuta. 
EI4.4 Soropilaren mantentze- edo leheneratze-lanetan erabili beharreko makinak hautatzea. 
EI4.5 Mantentze- edo leheneratze-lanak proiektuaren espezifikazioen arabera eta eskuragarri dauden baliabideak 
optimizatuz egiten direla kontrolatzea. 
EI4.6 Lanak egiten direnean laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta ingurumen-babeseko arauak betetzen direla 
egiaztatzea. 

A5: Lorezaintzako makinen, ekipamenduen eta instalazioen egoera eta funtzionamendua kontrolatzea, baita horien erabilera 
ere. 

EI5.1 Lorezaintzako makinek, ekipamenduek eta instalazioek espezifikazio teknikoak eta aplikatu beharreko araudia 
betetzen dutela egiaztatzea. 
EI5.2 Lorezaintzako makinen, ekipamenduen eta instalazioen egoera eta funtzionamendua egiaztatzea, izan daitezkeen 
anomaliak detektatuz. 
EI5.3 Eguneroko lan-fitxetan eta -parteetan funtzionamendu-denborak, kontsumoak eta izandako etenak eta etenen 
arrazoiak erregistratzea, horien guztien kontrol bat eginez. 
EI5.4 Makinak, ekipamenduak eta instalazioak beren ezaugarrien arabera eta diseinatuak izan diren lanerako erabiltzen 
direla egiaztatzea, fabrikatzailearen jarraibideei jarraikiz. 
EI5.5 Kasu bakoitzean bidezkoak diren laneko arriskuak prebenitzeko arauen eta ingurumen-babeseko arauen betetzea 
gainbegiratzea. 

A6: Tailer bat antolatzea lorezaintzako makinen, ekipamenduen eta instalazioen mantentze- eta konponketa-lanetarako, eta 
horien funtzionamendua koordinatzea. 

EI6.1 Mantentze- eta konponketa-eragiketetarako behar diren tailerraren, makinen, ekipamenduen, erreminten, ordezko 
piezen eta materialen guneak banatzea. 
EI6.2 Ordezko piezak, inplementuak eta bestelako materialak eskuratzeko uneak eta kantitateak ezartzea, aurreikusitako 
lan-planaren arabera. 
EI6.3 Tailerrean egin beharreko mantentze-lanak, matxurak, konponketak eta doikuntzak tailer espezializatu batean egin 
behar direnetatik bereiztea. 
EI6.4 Lanak antolatzeko behar den dokumentazioa lantzea. 
EI6.5 Prestatzeko, mantentzeko, konpontzeko eta doitzeko eragiketak antolatzea, eskuragarri dauden baliabide 
teknikoen eta giza baliabideen arabera. 
EI6.6 Lanak denbora eta modu egokian egiten direla egiaztatzea, bukatutako eragiketetan behar diren egiaztapenak 
eginez. 
EI6.7 Tailerrean egindako mantentze- eta konponketa-eragiketak erregistratzea, horien ondorengo tratamendurako eta 
balioespenerako. 

A7: Lan bakoitza egiteko behar diren gisa baliabideak koordinatzea, aurreikusitako helburuen eta lan-planaren arabera. 
EI7.1 Langile bakoitzari zereginak eta erantzukizunak esleitzea, horien izaera eta langilearen ezaugarriak kontuan 
hartuta. 
EI7.2 Langile bakoitzari informazioa eta aholkularitza ematea, bete behar dituen funtzioei buruz eta bere lanpostuaren 
ezaugarriei buruz. 
EI7.3 Lan-txostenak eta -parteak lantzea, ordutegi-kontrola, errendimendua eta kostuak jasoz, egindako jardueren 
emaitzak ebaluatzeko. 
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EI7.4 Lanen, langileen eta/edo produkzio-baliabideen inguruan sortutako arazoak identifikatzea, horiek zuzentzeko 
beharrezkotzat jotzen diren neurriak hartuz. 
EI7.5 Laneko arriskuak prebenitzeko arauen eta/edo ingurumen-babeserako arauen ez-betetzeak detektatzen diren 
egoerak zuzentzeko beharrezkoak diren argibideak ematea. 
EI7.6 Istripuen kasuan, oinarrizko asistentzia sanitarioko teknikak eta lehen laguntzak berehala aplikatzea. 
EI7.7 Larrialdietan jardutea egoeraren larritasuna balioetsiz, lanak geldituz (beharrezkoa izanez gero), kontingentziaren 
berri emanez, eta dagokion jardun-plana aplikatuz. 

A8: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI8.1 Arduraz jokatzea giza harremanetan zein egin beharreko lanetan. 
EI8.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI8.3 Zuhurtziaz eta jasotako argibideen arabera ekitea egitekoei, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 
EI8.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI8.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI8.6 Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 

 
Edukiak: 
1.  Lur-neurketako, berdinketa sinpleko eta zuinketako lanak egitea: 

- Lurra errekonozitzea eta puntu bereziak lokalizatzea eta seinalatzea. 
- Erabili beharreko aparatu topografikoa kokatzea eta orientatzea. 
- Landan bertan datuak biltzea eta lurzatiaren krokis bat egitea. 
- Plano bat interpretatzea, dagokion zuinketa-krokisa eginez, eta irudikatutako elementuak zuinkatzea. 

2. Soropilaren instalazioa eta mantentze-lana kirol-zelai batean: 
- Kirol-zelai batean soropila instalatzeko lanen egutegia lantzea, proiektu batean oinarrituta. 
- Kirol-zelai bateko soropilaren mantentze-programa egitea, zelaiaren erabilera-erregimena kontuan hartuta. 
- Makinak hautatzea eta baliabide materialak hornitzea, lan bakoitza egiteko. 
- Lanak egiteko behar diren giza baliabideen antolakuntza eta koordinazioa. 
- Lanak nola egiten diren kontrolatzea eta azken emaitza gainbegiratzea. 

3.  Lorezaintzako makinak, ekipamenduak eta instalazioak kontrolatzea: 
- Lorezaintzako makinen, ekipamenduen edo instalazioen egoeraren eta funtzionamenduaren ebaluazioa. 
- Makinen, ekipamenduen eta instalazioen erabilera zuzena gainbegiratzea. 
- Lorezaintzako makinen, ekipamenduen eta instalazioen mantentze- eta konponketa-lanetarako tailer baten guneak 

eta elementuak antolatzea. 
- Tailerreko stocka kudeatzea. 
- Lanak planifikatzea eta baliabide materialak eta giza baliabideak esleitzea. 
- Giza baliabideen antolaketa eta koordinazioa. 
- Tailerrean egindako mantentze- eta konponketa-eragiketak gainbegiratzea eta erregistratzea. 

4. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea: 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
- Mantentze-lanen urteko aurrekontu bat lantzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF0727_3: (ZEHARKAKOA) 
Eragiketa topografikoak 
nekazaritzako, lorezaintzako 
eta mendiko lanetan. 

• Nekazaritza-ingeniaria. 
• Mendi-ingeniaria. 
• Geodesiako eta kartografiako ingeniaria. 
• Bide, ubide eta portuetako ingeniaria. 
• Arkitektoa. 
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa. 
• Baso-ingeniari teknikoa. 
• Topografiako ingeniari teknikoa. 
• Herrilan-ingeniari teknikoa. 
• Arkitekto teknikoa. 

2 urte 
 

MF1127_3: Kirol-zelaietako 
soropilaren instalazioaren 
antolakuntza eta 
gainbegiratzea 

• Nekazaritza-ingeniaria. 
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa. 

2 urte 
 

MF1128_3: Kirol-zelaietako 
soropilaren mantentze- eta 
leheneratze-lanen 
antolakuntza eta 
gainbegiratzea 

• Nekazaritza-ingeniaria. 
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa. 2 urte 

MF0009_3: (ZEHARKAKOA) 
Mekanizazioa eta 
instalazioak lorezaintzan 

• Nekazaritza-ingeniaria. 
• Mendi-ingeniaria. 
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa. 
• Baso-ingeniari teknikoa. 
• Baliabide naturalen eta paisaia-

baliabideen kudeaketako eta 
antolamenduko goi-mailako teknikaria. 

1 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 gainera Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dutenak. 
 
Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-esperientzia 
izan dutela egiaztatzen dutenak. 40 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m2) / 15 IKASLE AZALERA (m2) / 25 IKASLE 
Erabilera anitzeko gela 30 50 

Lorezaintzako pabiloia 150 150 
Lorezaintza-jardunbideetarako 
lurra* 2.000 3.000 
 

*Gune berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 
Erabilera anitzeko gela X X X X 

Lorezaintzako pabiloia X X X X 
Lorezaintza-jardunbideetarako 
lurzorua*. X X X X 
 

*Gune berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

− Errotuladorez idazteko arbelak. 
− Ikus-entzunezko ekipoak. 
− Interneterako konexioa duten PCak. 
− Orri birakaria. 
− Ikasgelako materiala. 
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
− Ikasleentz ko mahaiak eta aulkiak. a
− Armairua. 

Lorezaintza-pabiloia. 

− Aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoak. 
− Kirol-zelaietan soropilak instalatzeko eta mantentzeko makinak, 

ekipamenduak eta erremintak. 
− Lorezaintzako makinak, ekipamenduak eta instalazioak mantentzeko eta 

konpontzeko makinak, ekipamenduak eta erremintak. 
− Nekazaritza-traktorea. 
− Lanabesak. 
− Tailer-bankuak. 
− Apalak. 
− Instalazio elektrikoa. 
− Aireztapen-sistema. 
− Ur-hargunea. 
− Ura husteko sarea. 
− Suteak itzaltzeko baliabideak. 
− Produktu toxikoak eta arriskutsuak biltegiratzeko indarrean den legeria 

betetzen duen leku itxia. 
− Disparo azkarreko dutxa begi-garbigailuarekin. 
− Lehen laguntzetarako botika-kutxa. 
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Lorezaintza-jardunbideetarako 
lurzorua*. 

− Ureztatze-ahoa. 
− Korronte elektrikoko hargunea. 
− 1.000 m2-ko soropil-azalera. 
− Ureztatze-sistema. 
− Instalazio elektrikoa. 

 
*Gune berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez. 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat lanabes, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
• Batxilergoko titulua izatea. 
• 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
• Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
• Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-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 duen prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 
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