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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
LOREZAINTZA ETA PAISAIA LEHENERATZEA 
 

KODEA 
AGAO0308 
 

LANBIDE-ARLOA 
Nekazaritza  
 

LANBIDE-EREMUA 
Lorezaintza 
 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
AGA003_3 Lorezaintza eta paisaia leheneratzea. (2004ko otsailaren 20ko 295/2004 ED, 2004ko martxoaren 9ko BOE). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA 
Parkeak eta lorategiak instalatzeko eta horien mantentze-lanak egiteko eta paisaia leheneratzeko behar diren jarduerak eta 
eskuragarri dauden giza baliabideak nahiz baliabide materialak programatzea eta antolatzea. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0007_3: Parkeen eta lorategien instalazioa eta paisaia leheneratzeko ekintza kudeatzea eta egikaritzea. 
 
-  UC0008_3: Parkeen eta lorategien kontserbazioa kudeatzea eta egitea. 
 
- UC0009_3: Lorezaintzako makinak, ekipamenduak eta instalazioak kudeatzea eta maneiatzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Lanbide-jarduera norberaren kontura zein besteren kontura garatzen du, parkeak eta lorategiak instalatzen eta 
horien mantentze-lanak egiten dituzten eta paisaia leheneratzen duten enpresa handi, ertain eta txikietan (publikoak 
edo pribatuak). 

 
Produkzio-sektoreak 
Honako produkzio-jarduera hauetan kokatzen da: 

 Parke eta lorategietako zerbitzu publikoak. 
 Lorezaintza-enpresak. 
 Hirigintzarekin lotutako jarduerak. 
 Barruko lorezaintzarekin lotutako jarduerak. 
 Jolaserako hiri-inguruko guneen kudeaketarekin lotutako jarduerak. 
 Parkeen eta lorategien instalazioan eta mantentze-lanetan eta lorezaintzako produktuen salmentan 

emandako aholkularitzarekin lotutako lanbide-jarduerak 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
3112.008.3 Loreen alorreko eta/edo lorezaintzako teknikaria. 

6 3541.012.2 Lorategien diseinatzailea. 
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6022.001.3 Baratzeen, hazitegien edo lorategien (orokorrean) arduraduna edo nekazaritza-langilezaina. 
Lorezaintza-enpresetako eta paisaia leheneratzeko enpresetako norberaren konturako langilea. 

 
Lanbidean jarduteko nahitaez bete beharreko eskakizunak 
Errege-Dekretu honetako parkeen eta lorategien mantentze-lanak egitea eta kontserbazioa deituriko prestakuntza-
moduluan ezarritako prestakuntzak bermatzen du kalifikatutako trebakuntza-mailan pestizida-tratamenduak egin ahal 
izateko behar den jakintza-maila lortuko dela, pestizidak fabrikatzeko, merkaturatzeko eta erabiltzeko arautegi 
tekniko-sanitarioa onartzen duen azaroaren 30eko 3349/1983 Errege-Dekretuaren eskakizunen arabera. 
 
Pestizidekin tratamenduak egiteko trebakuntza-ikastaroak homologatzeko araudi erregulatzailea ezartzen duen 
1994ko martxoaren 8ko Gobernuko Presidentetzaren Ministerioaren Aginduaren arabera, lorezaintzako eta paisaia 
leheneratzeko teknikariak kalifikatutako trebakuntza-maila izan beharko du, eta maila hori landare-osasunerako 
produktuen manipulatzaile-txartel bidez egiaztatuko du. 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK

UF0023: Lorezaintzako eta paisaia 
leheneratzeko lanen programazioa eta 
antolamendua 

50 

UF0024: Parkeen eta lorategien instalazioa 70 

MF0007_3 
Parkeen eta lorategien 
instalazioa eta paisaiaren 
leheneratzea 

180 

UF0025: Paisaia leheneratzea 60 

UF0026: Lorategi-eremuen mantentze-lanen eta 
kontserbazioaren programazioa eta 
antolamendua. 

40 MF0008_3 
Parkeen eta lorategien 
mantentze-lanak egitea eta 
kontserbazioa 

120 
UF0027: Lorategi-eremuak mantentzea eta 
kontserbatzea 80 

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

60 
MF0009_3 
Mekanizazioa eta instalazioak 
lorezaintzan 

130 
UF0029: Makinak, ekipamenduak eta 
instalazioak gainbegiratzea eta maneiatzea 
eta tailerraren antolamendua 

60 

MP0008 
Lorezaintzako eta paisaia 
leheneratzeko lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak. 

80 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 510  
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1. gaitasun-atala 

PARKEEN ETA LORATEGIEN INSTALAZIOA ETA PAISAIA 
LEHENERATZEKO EKINTZA KUDEATZEA ETA EGIKARITZEA 

 
2. gaitasun-atala 

PARKEEN ETA LORATEGIEN KONTSERBAZIOA KUDEATZEA 
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3. gaitasun-atala 

LOREZAINTZAKO MAKINAK, EKIPAMENDUAK ETA 
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1. gaitasun-atala:  
PARKEEN ETA LORATEGIEN INSTALAZIOA ETA PAISAIA 
LEHENERATZEKO EKINTZA KUDEATZEA ETA EGIKARITZEA 

 
Kodea: UC0007_3 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Lorategia edo berdegunea instalatzeko proiektua behar bezala interpretatzea, aurrekontuen eta ezarritako epeen 
arabera jarraitu beharreko prozesua zehaztuz. 

BI1.1 Neurketak planora egokitzen direla eta egin daitezkeela egiaztatuz gauzatzen dira. 
BI1.2 Proiektuaren partidak eta proiektua osatzen duten unitateak behar bezala eta modu eguneratuan balioesten 
dira. 
BI1.3 Egiaztatzen da proiektuan ezarritako baldintza teknikoek ahalbidetzen dutela proiektua behar bezala 
garatzea landaketa-daten, espezie-moten, kontratu-baldintza berezien eta bermeen arabera. 
BI1.4 Egiaztatzen da proiektatutako partidak (landaketakoak nahiz mugimenduenak) eta azpiegiturak 
(elektrizitatea, saneamenduak, haur-jolasak) indarreko araudira egokitzen direla. 
BI1.5 Lorategia instalatzeko edo ezartzeko lanak garatzeko teknika eta metodo egokiak proiektuaren 
espezifikazioen arabera ezartzen dira. 

LB2: Proiekturik idaztea eskatzen ez duten lorategiguneen diseinua egitea. 
BI2.1 Lurraren plano topografikoa altxatzen da edo lehendik dagoen bat interpretatzen da, eta, behar izanez gero, 
osatu egiten da. 
BI2.2 Lorategi bihurtu beharreko guneko eta inguruneko ezaugarri klimatikoak, edafologikoak eta paisaia-
alorrekoak nahiz lorategiaren funtzionaltasuna eta bezeroaren lehentasunak aztertzen dira abiapuntu gisa eta 
diseinua baldintzatuko duten alderdi gisa. 
BI2.3 Erabakitako zonifikazioaren arabera, plano batean aurkezten dira landare-elementuak eta landareak ez diren 
elementuak, betiere formei, bolumenei, banaketari eta koloreari dagokienez irizpide egokia kontuan hartuta. 
BI2.4 Proiektu bateko elementu guztiak ahalik eta modurik normalizatuenean aurkezten dira, planoa behar bezala 
interpretatu ahal izateko. 

LB3: Lorategiko proiektua egikaritzeko lanak antolatzea eta zuzentzea, prozedura eta teknika egokiak aplikatuz. 
BI3.1 Lorategiko elementuak neurtzeko unitateak partiden arabera egiaztatzen dira (lur-mugimenduak, lurzoruen 
egokitzapena, azpiegiturak eta ekipamenduak, landaketak), proiektua osatuta dagoela ziurtatzeko. 
BI3.2 Lorategia instalatzeko lanak balioesten dira partida bakoitzaren aurrekontua egiteko. 
BI3.3 Lanen egutegia sekuentzien arabera ezartzen da lorategi-proiektuaren instalazioa egikaritzeko. 
BI3.4 Lur-mugimenduak, azpiegiturak, landaketak, ekipamenduak, instalazioak eta altzariak zuinkatu egiten dira 
lurrean behar bezala kokatzeko, planoetan bildutako edukien arabera. 
BI3.5 Lurzorua egokitzeko eragiketak proiektuaren espezifikazio teknikoen arabera egiten dira. 
BI3.6 Erabili beharreko landare-materiala aztertu egiten da espeziearen eta barietatearen inguruan egindako 
hautaketa egokia dela eta horien ezaugarri sanitarioak eta estetikoak egokiak direla eta proiektuan adierazten 
diren ezaugarriak betetzen dituztela egiaztatzeko. 
BI3.7 Lorategiko ekipamendua eta altzariak instalatzeko lanak espezifikazio teknikoen arabera antolatzen dira. 
BI3.8 Landare-ezarpenerako tekniken eta metodoen egikaritzapena, azpiegitura eta ekipamendua 
planifikatutakoaren arabera antolatzen eta gainbegiratzen da. 
BI3.9 Lehen mailako mantentze-lanak lorategia entregatzeko baldintza-agiriaren arabera ezartzen eta antolatzen 
dira. 
BI3.10 Lanen egikaritzapena laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta indarrean den ingurumen-legeria betetzen 
eta aplikatzen ote den ziurtatzeko gainbegiratzen da. 
BI3.11 Lanak bukatu ostean, egiaztatzen da obra osoak proiektuaren baldintzei erantzuten diela eta onar 
daitekeela. 

LB4: Natura-ingurunea landareztatzeko eta/edo paisaia leheneratzeko proiektua egikaritzeko lanak antolatzea eta 
zuzentzea, prozedura eta teknika egokiak zehaztuz eta aplikatuz. 

BI4.1 Obraren ondorengo faseen partida guztiak ziurtatu egiten dira proiektuan definitu, kuantifikatu eta balioetsi 
ote diren egiaztatzeko. 

10 
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BI4.2 Egin beharreko lanen plangintza teknikoa eta denboratasuna ezartzen dira, lan horiek unerik egokienean 
egiteko eta proiektuaren baldintza-agirietan ezarritakoa betetzeko. 
BI4.3 Egiaztatzen da erabili beharreko materialek eta produktuek proiektuaren baldintza teknikoen orrian 
aurreikusitako espezifikazioak betetzen dituztela. 
BI4.4 Erabili beharreko landare-materiala egiaztatzen da espezieen eta barietateen hautaketa egokia dela eta 
horien ezaugarri sanitarioak eta estetikoak egokiak direla ziurtatzeko. 
BI4.5 Obra publikoetako paisaiaren jardun-teknikak (errepideko ezpondak, autobia, trenbideak, ura eroateko 
ubideak) ezartzen eta antolatzen dira paisaian integratzeko. 
BI4.6 Hondakindegiak, zabortegiak, harrobiak, meatzeak eta bestelako gune degradatuak leheneratzeari 
dagokionez, paisaiaren leheneratze-teknikak ezartzen eta aplikatzen dira paisaian integratzeko. 
BI4.7 Landareztatze-teknikak ezartzen eta aplikatzen dira mendigune basogabetuetan belar- eta zuhaixka-geruza 
instalatuz aurretik. 
BI4.8 Landatzeko, ereiteko eta hidroereiteko prestakuntza-lanak eta natura-ingurunea landareztatzeko edo paisaia 
leheneratzeko gauzatzen diren lanak antolatzen dira eta gainbegiratzen dira behar bezala egikaritzeko. 
BI4.9 Lanen egikaritzapena laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta indarrean den ingurumen-legeria betetzen 
eta aplikatzen ote den ziurtatzeko gainbegiratzen da. 
BI4.10 Lanak bukatu ostean, lan osoa ziurtatzen da lan osoak proiektuaren baldintzei erantzuten diela eta onar 
daitekeela egiaztatzeko. 

LB5: Barruko lorategiko proiektua egikaritzeko lanak antolatzea eta zuzentzea, prozedura eta teknika egokiak aplikatuz. 
BI5.1 Barruko lorategia instalatzeko lanak balioesten dira partida bakoitzaren aurrekontua egiteko. 
BI5.2 Lanen egutegia sekuentzien arabera ezartzen da barruko lorategiko proiektuaren instalazioa egikaritzeko. 
BI5.3 Erabilitako substratuak (artifizialak edo naturalak) egiaztatzen dira azalera txikiak edo edukiontziak lantzeko 
egokiak diren erabakitzeko. 
BI5.4 Dekorazioko eta argiztapeneko gainerako elementuak (loreontziak, iturri txikiak, jardinerak) egiaztatzen dira 
estetikaren, neurrien, iraunkortasunaren ikuspegitik eta aurreikusitakoaren arabera proiektuan aurreikusitako 
ezaugarriak betetzen dituztela ziurtatzeko. 
BI5.5 Barruko lorategiko elementuen zuinketa antolatzen da proiektuaren espezifikazioak betetzeko. 
BI5.6 Erabili beharreko landare-materiala ikuskatzen da espezieen eta barietateen hautaketa egokia dela eta 
horien ezaugarri sanitarioak eta estetikoak egokiak direla ziurtatzeko. 
BI5.7 Landare-ezarpenerako tekniken eta metodoen egikaritzapena, azpiegitura eta ekipamendua 
planifikatutakoaren arabera antolatzen eta gainbegiratzen da. 
BI5.8 Lehen mailako mantentze-lanak lorategia entregatzeko baldintza-agiriaren arabera ezartzen eta antolatzen 
dira. 
BI5.9 Lanen egikaritzapena laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta indarrean den ingurumen-legeria betetzeko 
eta aplikatzeko antolatzen eta gainbegiratzen da. 

LB6: Giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea ezarritako helburuen eta jardueren arabera. 
BI6.1 Lanen banaketa eta funtzionamendu-jarraibideak aldez aurretik zehaztutako jarduerak kontuan hartuta 
ezartzen dira. 
BI6.2 Egindako lanen, langileen eta produkzio-baliabideen inguruan sortutako arazoak identifikatu eta balioetsi 
egiten dira konponbidea bilatzeko. 
BI6.3 Lanak ziurtatu egiten dira segurtasun- eta higiene-arauak betetzen ote diren egiaztatzeko, eta, betetzen ez 
badituzte, behar diren argibideak emango dira konpontzeko. 
BI6.4 Giza baliabideen banaketa pertsonen ezaugarriak eta prestakuntza lanpostuen eskakizunetara egokituz 
egiten da. 
BI6.5 Zereginak eta ardurak langile bakoitzari banatzen eta esleitzen zaizkio, betiere taldeak eragiketak ezarritako 
helburuak betez egikaritzeko eta amaitzeko moduan. 
BI6.6 Lanean hasten diren langileei aholkularitza teknikoa ematen zaie bete beharreko lanpostuarekin zerikusia 
duten alderdietan. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Laginak hartzeko ekipamenduak. Neurtzeko ekipamenduak. Argazkilaritza-ekipamenduak. Ekipo informatikoak. 
Lorategien diseinua egiteko programa informatikoak. Aurrekontuak egiteko programa informatikoak. Marrazketa- eta 
planimetria-materiala. Botanikari, florari eta landare-ekologiari buruzko eskuliburuak. Landare-espezieen katalogoak, 
landare-espezieen ezaugarriak eta prezio-zerrendak. Lorezaintza-proiektuak instalatzeko lanen tarifen zerrendak. 
Ureztatze-, ongarritze- eta laborantza-sistemei buruzko eskuliburuak. Lorategiak eta berdeguneak instalatzeko, paisaia 
leheneratzeko eta natura-ingurunea landareztatzeko materiala eta erremintak. Segurtasun-ekipamendua. Ongarriak, 11 
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turbak, hondarrak, landare-lurrak, haziak eta landare-materiala. Lorategien argiztapena, altzariak eta azpiegituraren 
hainbat material erabiltzeko argibideak. Lorezaintza-proiektua. Espezieen inbentarioa. Makinak erabiltzeko eta 
mantentzeko katalogoak. Laneko arriskuak prebenitzeko eta legeria espezifikoko arauak. Fertirrigazio-ekipamenduak. 
Lurren eta ureztatzeko uren azterketa. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Jardun-plana. Proiektua egikarituta. Lorategi berria, hobetua, berritua edo leheneratua. Formazioari, garapenari, 
loraketari eta egoera sanitarioari dagokionez, egoera egokian dauden landare-elementuak. Lorategiaren azpiegiturak. 
Paisaiak leheneratzeko jardun-planak. Parkeak eta lorategiak instalatzeko lanen aurrekontuak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lurzoruei, klimatologiari eta botanikari buruzko informazioa. Lorezaintzako landareak (zuhaitzak, zuhaixkak, belarkarak, 
lore moztua): landareen formak, kolorea eta tamainak. Jardun beharreko lursaileko flora autoktonoa. Ureztatzea: 
sistemak, ezaugarriak eta erabilera. Lorategien argiztapena, altzariak eta azpiegituraren hainbat material erabiltzeko 
katalogoa eta argibideak. Mintegi-landareen eta gainerako landare-materialaren prezioen katalogoak eta zerrendak. 
Lorezaintza-proiektuak instalatzeko lanen prezioen zerrenda. Lorezaintza-proiektua: neurketak, planoak, aurrekontuak. 
Lurren, uren eta ongarrien azterketari buruzko informazioa. Hazien, landare-espezieen eta ongarrien katalogoak. Erabili 
beharreko espezieei buruzko bibliografia botaniko orokorra eta espezifikoa. Ureztatze-sistemen erabilerari eta 
mantentzeari buruzko katalogoak. Azpiegitura-materialen katalogoak. Lorezaintzaren eta ingurumenaren arloei 
dagozkien laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta legeria espezifikoa. 
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Lorategi-eremuko (barrukoa eta/edo kanpokoa) landare-elementuak kontserbatzeko, mantentzeko eta 
leheneratzeko ekintzak antolatzea eta zuzentzea, prozedura eta teknika egokiak definituz eta aplikatuz. 

BI1.1 Lorategiko edo lorategiguneko egitura-osagai guztien inbentarioa egiten da kontserbatzeko eta mantentzeko 
prozesua programatzeko aldez aurretik ezarritako irizpideen arabera. 
BI1.2 Lorategia kontserbatzeko eta mantentzeko lanak balioesten dira partida bakoitzaren aurrekontua egiteko. 
BI1.3 Landare-espezieak eta espezie horien laborantza-zainketak kontuan hartuta eta aurreikusitako lanak 
egikaritzeko agindu egokiak eta zehatzak emanez ezartzen eta antolatzen da kontserbatzeko programa. 
BI1.4 Landaketa berrien premiak, landare-elementuen leheneratzea edo birjarpena behar bezala balioesten dira, 
plangintza eginez eta betetzen ote den zainduz. 
BI1.5 Laborantza-lanak (lurzorua prestatzea, aitzurtzea, azalatzea, jorratzea, ongarritzea, simaurtzea, ureztatzea, 
garbitzea) antolatzen eta kontrolatzen dira; horretarako, eragiketa bakoitzerako egokiak diren metodoak erabiltzen 
dira eta eskuragarri dauden baliabideak optimizatzen dira. 
BI1.6 Landare-materiala ereiteko, landatzeko eta aldatzeko lanak antolatzen eta kontrolatzen dira; horretarako, 
eragiketa bakoitzerako egokiak diren metodoak erabiltzen dira. 
BI1.7 Inausteko eta leheneratzeko lanak antolatzen dira zuhaitzen eta zuhaixken egungo egoera eskatzen den 
funtzionalitatera eta ezarritako helburura egokitzeko. 
BI1.8 Izurriak eta gaixotasunak prebenitzeko, detektatzeko eta kontrolatzeko neurriak ezarritako planaren arabera 
aplikatzen dira, horien garrantzia eta magnitudea balioetsiz. 
BI1.9 Produktu fitosanitarioen manipulazioa eta aplikazioa, baita ekipamenduen eta makinen erregulazioa eta 
maneiua ere gainbegiratu egiten dira modu egokian aplikatzen ote den eta indarrean den araudia betetzen ote den 
ziurtatzeko. 
BI1.10 Lorategiko landare-elementuak leheneratzeko programa inbentarioa eginez eta horietako bakoitzean 
dagoen problematika definituz gauzatzen da. 
BI1.11 Leheneratzeko lanak antolatzen eta gainbegiratzen dira proiektua betetzeko. 12 
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BI1.12 Lanen egikaritzapena laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta indarrean den ingurumen-legeria betetzeko 
eta aplikatzeko antolatzen eta gainbegiratzen da. 

LB2: Lorategi-eremuaren azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien kontserbazioa, mantentze-lanak eta leheneratzea 
antolatzea eta zuzentzea. 

BI2.1 Azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien inbentarioa horien kontserbazioa, mantentzea eta leheneratzea 
programatzeko dagoen problematika definituz planifikatzen eta egiten da, aldez aurretik ezarritako irizpideen 
arabera. 
BI2.2 Azpiegiturak, ekipamendua eta altzariak kontserbatzeko programa ezartzen eta antolatzen da aurreikusitako 
lanak egikaritzeko, dagozkion aginduak emanez. 
BI2.3 Azpiegituretan, ekipamenduan eta altzarietan nahitaez egin beharko liratekeen hobekuntzak aztertu eta 
planifikatu egiten dira leheneratze-programa egiteko eta egoera ezin hobean mantentzeko. 
BI2.4 Leheneratzeko lanak gainbegiratzen eta antolatzen dira programa betetzeko. 
BI2.5 Lanen egikaritzapena laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta indarrean den ingurumen-legeria betetzeko 
eta aplikatzeko antolatzen eta gainbegiratzen da. 

LB3: Giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea ezarritako helburuen eta jardueren arabera. 
BI3.1 Lanen banaketa eta funtzionamendu-jarraibideak aurrez zehaztutako jarduerak kontuan hartuta ezartzen 
dira. 
BI3.2 Egindako lanen, langileen eta produkzio-baliabideen inguruan sortutako arazoak identifikatu eta balioetsi 
egiten dira konponbidea bilatzeko. 
BI3.3 Lanak ziurtatu egiten dira laneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzen ote diren egiaztatzeko, eta, 
betetzen ez badira, behar diren argibideak emango dira konpontzeko. 
BI3.4 Giza baliabideen banaketa pertsonen ezaugarriak eta prestakuntza lanpostuen eskakizunetara egokituz 
egiten da. 
BI3.5 Zereginak eta ardurak langile bakoitzari banatzen eta esleitzen zaizkio, betiere taldeak eragiketak ezarritako 
helburuak betez egikaritzeko eta amaitzeko moduan. 
BI3.6 Lanera sartzen diren langileei aholkularitza teknikoa ematen zaie bete beharreko lanpostuarekin zerikusia 
duten alderdietan. 
BI3.7 Jarrera negatiboak edo positiboak detektatzen eta bideratzen dira komunikazioaren eta motibazio egokiaren 
bitartez. 
BI3.8 Lan-giro atsegina sortzen da finkatutako helburuak lortzeari dagokionez taldea inplika dadin ahalbidetzeko, 
bere konturako langileek parte hartzeko erakutsitako jarrerak, ekimena eta sormena balioetsiz. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Laginak hartzeko ekipamenduak. Lorategi-eremuen kontserbazioa eta mantentzea kudeatzeko programa informatikoa. 
Botanikari eta florari buruzko eskuliburuak. Espezieen katalogoak, ezaugarriekin eta prezioen zerrendarekin. Lorezaintza 
kontserbatzeko eta mantentzeko lanen prezioen zerrenda. Ureztatze- eta ongarritze-sistemari buruzko eskuliburuak. 
Materiala, erremintak eta kontserbatzeko nahiz mantentze-lanak egiteko ekipamenduak eta makinak. Segurtasun-
ekipamendua. Ongarriak, turbak, hondarrak, haziak eta landare-elementuak. Izurriak eta gaixotasunak detektatzeko eta 
kontrolatzeko ekipamenduak. Produktu fitosanitarioak. Lorategien argiztapena, altzariak eta azpiegituraren hainbat 
material erabiltzeko argibideak. Lorezaintza-proiektua. Espezieen inbentarioa. Makinak erabiltzeko eta mantentzeko 
katalogoak. Laneko arriskuak prebenitzeko eta legeria espezifikoko arauak. Fertirrigazio-ekipamenduak. Hostoen, 
lurzoruen eta ureztatze-uren azterketa. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Kontserbatzeko eta mantentzeko proiektua, planoetan honako hauek zehaztuz: landaredia, azpiegiturak, altzariak eta 
instalazioak. Jardun-plana. Proiektua egikarituta. Landare-elementuak eta landareak ez diren elementuak mantentze- 
eta kontserbazio-egoera egokian. Parkeak eta lorategiak mantentzeko eta kontserbatzeko lanen aurrekontuak. Baldintza 
teknikoen orria parkeak eta lorategiak mantentzeko eta kontserbatzeko. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lurzoruei, klimatologiari eta botanikari buruzko informazioa. Lorezaintzako landareak (zuhaitzak, zuhaixkak, belarkarak, 
lore moztua): landareen formak, kolorea eta tamainak. Jardun beharreko lursaileko flora autoktonoa. Ureztatzea: 
sistemak, ezaugarriak eta erabilera. Lorategien argiztapena, altzariak eta azpiegituraren hainbat material erabiltzeko 
katalogoa eta argibideak. Mintegi-landareen eta gainerako landare-materialaren prezioen katalogoak eta zerrendak. 
Lorategi-eremuen kontserbazio- eta mantentze-lanen tarifen zerrenda. Lorezaintza-proiektua: neurketak, planoak, 
aurrekontuak. Lurren, uren eta ongarrien azterketari buruzko informazioa. Hazien, landare-espezieen eta ongarrien 
katalogoak. Erabili beharreko espezieei buruzko bibliografia botaniko orokorra eta espezifikoa. Espezieen inbentarioa, 13 
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haien garapenena eta egoera fitosanitarioa biltzen duena. Produktu fitosanitarioen vademecuma. Ureztatze-sistemen 
erabilerari eta mantentzeari buruzko katalogoak. Azpiegitura-materialen katalogoak. Lorezaintzaren eta ingurumenaren 
arloei dagozkien laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta legeria espezifikoa. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
LOREZAINTZAKO MAKINAK, EKIPAMENDUAK ETA INSTALAZIOAK 
KUDEATZEA ETA MANEIATZEA 

 
Kodea: UC0009_3 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Instalazioen, makinen, ekipamenduen eta lanabesen funtzionamendua egokia ote den eta horiek modu egokian 
erabiltzen ote diren kontrolatzea eta ziurtatzea. 

BI1.1 Instalazioen, makinen, ekipamenduen, lanabesak eta eremuen garbiketa-plana programatzen da aplikatu 
beharreko prozedurak ezarriz, eta egiaztatzen da funtzionamendurako prest daudela. 
BI1.2 Ziurtatzen da makinen, ekipamenduen eta instalazioen funtzionalitatea egokia dela, eta, gainera, behar 
izanez gero, egiaztatzen da ezarritako homologazio-irizpideei erantzuten dietela, azken kontrola eginez. 
BI1.3 Makinen, ekipamenduen eta instalazioen aldizkako kontrola egiteko aplikatu beharreko prozedurak ezartzen 
dira. 
BI1.4 Makinak eta ekipamenduak behar bezala erabiltzeko irizpide objektiboak ezartzen dira. 
BI1.5 Egiaztatzen da eragiketa guztiak norberaren eta laneko segurtasun- eta higiene-arauak betez gauzatzen 
direla, eta, horrela egin ezean, egoera zuzentzeko behar diren argibideak ematen dira. 
BI1.6 Egiaztatzen da makina guztiak zirkulazio-kodean ezarritakora eta araudi osagarrira egokituta daudela, 
makina horiek bide publikoetatik zirkulatu behar dutenean. 
BI1.7 Makinak erabiltzeko egutegia ezarritako produkzio-programaren arabera egiten da. 

LB2: Enpresako ekipamenduen matxurak, konponketak eta prestaketak kontrolatzea eta aztertzea, dagozkion esku-
hartzeen garrantzia eta kostuak zehaztuz. 

BI2.1 Dokumentazio teknikoa eta eskuragarri dauden bestelako informazio-iturriak ordenatzen, eguneratzen eta 
aztertzen dira, matxuren edo akatsen garrantzia ezartzeko eta jardun-plana egiteko. 
BI2.2 Egindako diagnostikoaren txosten teknikoa matxurak identifikatzeko eta instalazioek, makinek eta 
ekipamenduek behar bezala funtzionatzeko eta esku-hartzearen kostua aztertzeko behar den informazioarekin 
egiten da. 
BI2.3 Egiaztatzen da matxuratutako elementuak eta piezak material egokia jarriz ordeztu direla eta lan-prozedura 
eta segurtasun-neurri egokiak jarraituz. 
BI2.4 Egiaztatzen da egin beharreko lana gauzatu bitartean norbera babesteko erabiltzen den ekipamendua 
egokia dela. 
BI2.5 Makinak, instalazioak, ekipamenduak eta erremintak maneiatzeko eragiketek irauten duten bitartean, 
prebentzio-neurriak kontuan hartzen dira. 
BI2.6 Konponketak eta prestaketak kontrolatzen eta gainbegiratzen dira, ezarritako egutegian azaltzen den 
denboran eta moduan egiteko, dagozkion kostuak erregistratuz. 

LB3: Instalazioen, makinen eta ekipamenduen eguneroko eta aldizkako mantentze-lanak programatzea, lanerako 
planaren arabera. 

BI3.1 Lehen mailako mantentze-planak ezartzen dira, eta kontrolatzen da plan horietan azaltzen diren lanak 
egikaritzen direla. 
BI3.2 Aldizkako mantentze-lanak ziurtatzen dira, jarduteko eta tailerreko eskuliburuetan ezarritako programaren 
arabera gauzatzeko; era berean, ziurtatzen da behar den denboran, behar diren baliabideak erabiliz eta behar 
bezala egiten direla, hondakinak kudeatzeari buruzko ingurumen-alorreko araudia betez. 
BI3.3 Epe laburreko eta ertaineko (lehen mailako) prebentzioko mantentze-plana (koipeztatzeak, garbiketak, olio-
aldaketa, iragazki-aldaketa eta abar) lan-metodoak eta lan-denborak nahiz lan hori egiteko faseen antolaketa 
kontuan hartuta egiten da. 
BI3.4 Lan-fitxak landutako mantentze-programaren arabera eguneratzen eta antolatzen dira. 14 
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BI3.5 Suteak itzaltzeko ekipamenduak aztertzen dira; horretarako, bermatzen da behar bezala antolatuta daudela 
berehala erabili ahal izateko eta behar bezala seinaleztatzen dira. 
BI3.6 Instalazioak, makinak eta ekipamenduak mantentze-lanei buruzko eskuliburuetan ezarritako maiztasunez 
berrikusten dira eta likidoak aldatzeko eta berriz jartzeko, koipeztatzeko, iragazkiak eta piezak ordezteko eta 
garbitzeko eta gurpilak lastatzeko eragiketak gauzatzen dira. 
BI3.7 Ekipamenduak eta makinak eguneroko lan-parte bidez kontrolatzen dira. Parte horretan funtzionamendu-
denborak, kontsumoak eta izandako etenaldiak eta horien kausak adieraziko dira. 
BI3.8 Instalazioen, makinen eta ekipamenduen mantentze-plana antolatzen da dagozkion eskuliburuetan ezartzen 
dena eta administrazio-betebeharrak betez, kostuak eta denborak optimizatzeko ahaleginak eginez. 

LB4: Instalazioak, makinak eta ekipamenduak prestatzeko eta mantentzeko eragiketak gainbegiratzea, sortzen diren 
gorabeherei erantzunez. 

BI4.1 Lehen mailako mantentze-programak ezartzen dira, eta kontrolatzen da plan horietan azaltzen diren lanak 
egikaritzen direla. 
BI4.2 Erremintak, lanabesak eta ekipamenduak nahiz horien egoera operatiboa gainbegiratzen da, mantentze-
lanei buruzko eskuliburuan adierazitakoekin eta laneko argibideekin bat datozela egiaztatuz. 
BI4.3 Larrialdi-egoeretan erantzuna koordinatzen da, larritasuna balioetsiz, lanak geldiaraziz, gorabeheraren berri 
emanez eta dagokion larrialdi-plana aplikatuz. 
BI4.4 Makinen eta ekipamenduen bilakaera-eragiketak eta entseguak behar bezala antolatzen eta kontrolatzen 
dira. 
BI4.5 Kasu bakoitzean hartu behar diren babes- eta segurtasun-neurriak ezartzen dira eta betearazten dira 
baliabideei eta pertsonei dagokienez. 

LB5: Tailerraren instalazioa eta mantentze-lanak kudeatzea, eskuragarri dauden baliabideak eta egin beharreko 
eragiketak kontuan hartuta. 

BI5.1 Tailerreko materialak kantitate zehatzean ematen dira, eta dagokion kalitatearekin aurreikusitako 
konponketa-eragiketak gauzatzeko. 
BI5.2 Tailerra antolatzen da, ekipamenduak eta erremintak berehala erabili ahal izateko baldintzetan egon 
daitezen. 
BI5.3 Materialak emateko eragiketak eta materialen gastuak aldez aurretik egindako kalkuluetara egokituz 
gauzatzen dira. 
BI5.4 Materialen, erreminten eta ordezko piezen "stocka" ziurtatzen da, epe laburrerako eta ertainerako 
hornikuntza-premiak aztertuz. 
BI5.5 Egiaztatzen da materialak, lanabesak eta erremintak biltegiratzeko eta kontserbatzeko baldintzak egokiak 
direla. 
BI5.6 Horniduren eta hornitzaileen informazio teknikoa erregistratzen eta eguneratzen da. 
BI5.7 Egiaztatzen da jasotako materiala bat datorrela eskatutakoarekin, eta material horren egoera eta 
funtzionamendua egokiak direla. 
BI5.8 Egiaztatzen da egindako jardun guztiak laneko arriskuak prebenitzeko arauak betez gauzatzen direla, eta 
betetzen ez badira, egoera konpontzeko behar diren argibideak ematen dira. 

LB6: Balio-bizitzaren amaierara iristen diren makinak, ekipamenduak eta lanabesak (amortizatuak) ordezteko eta 
enpresaren premia berriak estaltzeko eskuratze-plana egitea. 

BI6.1 Makinen eragiketa-denboren aldizkako erregistroa ezartzen da kontsumitutako materialak (gasolioa, olioa) 
eta izandako matxurak bilduz. 
BI6.2 Urtean zehar lortutako produkzio-kostu errealen eta merkatu-prezioetan egindako zerbitzu-eskaintzen arteko 
urteko alderaketa egiten da. 
BI6.3 Ekipamenduak eskuratzea/ordeztea programatzen da kostu errealen eta egindako aurreikuspenen artean 
alde esanguratsuak daudenean edo akatsengatik edo matxura-kopurua igotzeagatik ezarritako lan-programa ez 
bada sistematikoki betetzen. 
BI6.4 Makinei eta ekipamenduei buruz merkatuan eskuragarri dagoen dokumentazio teknikoa eta ekonomikoa 
aztertzen da amortizatuta eta zaharkituta daudenak eta errentagarriak ez direnak ordezteko plana ezartzeko. 
BI6.5 Behar den informazioa biltzen duen txosten tekniko ekonomikoa egiten da eskuratze-plana ezartzeko, 
ezaugarri teknikoak, inbertsioaren errentagarritasuna, finantziazioa eta eragiketaren kostua adieraziz. 

LB7: Produktuak garraiatzeko makinen, ekipamenduen eta instalazioen garraioak eta banaketa ez ezik egin beharreko 
lanak ere antolatzea eta gainbegiratzea. 

BI7.1 Makinak adierazitako bideetan zehar garraiatzeko ekintza zirkulazio-kodearen arauei eta arau osagarriei 
jarraikiz antolatzen da. 
BI7.2 Ekipamenduen eta baliabideen garraio-programa honako hauek kontuan hartuta egiten da: 

- Garraioen distantzia eta maiztasuna. 15 
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- Makinen pisuaren eta dimentsioen ezaugarriak eta lan-bolumena. 
- Zirkulazio-arautegiak ezarritako mugak. 
- Segurtasuna pertsonei, makinei eta produktuei dagokienez. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lorezaintza-makinak. Ureztapen-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, baita estaltzeko materialak ere. Lorezaintzako instalazioen, 
ekipamenduen eta makinen mantentze-lanak egiteko prozesuei buruzko eskuliburuak. Laneko arriskuak prebenitzeko 
araudia. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Erabiltzeko egoera onean dauden makinak. Arazo mekanikoen eta matxura-gorabeheren murrizketa, une egokian 
prebentzio-neurriak eta elementuak eta organoak birjartzeko neurriak aplikatu izanaren ondorioz. Lorezaintza-lanak, 
proiektuaren espezifikazioen arabera egindakoak, eta lorezaintzako jardunbide egokitzat hartzen direnekin bat etorriz. 
Lorezaintzako makinen bideragarritasun-azterlanak. Kostuei eta onurei buruzko azterlanak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Makinen eta ekipamenduen zerbitzu- eta tailer-eskuliburuak eta lan-prestazioei eta -gaitasunei buruzko informazio 
teknikoa. Erabili beharreko makinen ahalbideak eta mugak. Lorezaintzako instalazioen, makinen eta ekipamenduen 
mantentze-prozesuak. Laneko arriskuak prebenitzeko araudia. Zirkulazio-kodea eta araudi osagarria. 

16 
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III PRESTAKUNTZA  
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2

4
3

1. prestakuntza-modulua:  
PARKEEN ETA LORATEGIEN INSTALAZIOA ETA PAISAIAREN 

LEHENERATZEA 
 

2. prestakuntza-modulua:  
PARKEEN ETA LORATEGIEN MANTENTZE-LANAK EGITEA 

ETA KONTSERBAZIOA 
 

3. prestakuntza-modulua:  
MEKANIZAZIOA ETA INSTALAZIOAK LOREZAINTZAN  

  
4. prestakuntza-modulua:  

LOREZAINTZAKO ETA PAISAIA LEHENERATZEKO LANEKOAK 
EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
PARKEEN ETA LORATEGIEN INSTALAZIOA ETA PAISAIAREN 
LEHENERATZEA 
 
Kodea: MF0007_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0007_3 Parkeen eta lorategien instalazioa eta paisaia leheneratzeko 
ekintza kudeatzea eta egikaritzea. 
 
Iraupena: 180 ordu 
 
 
1.1 prestakuntza-atala 
LOREZAINTZAKO ETA PAISAIA LEHENERATZEKO LANEN PROGRAMAZIOA ETA 
ANTOLAMENDUA 
 
Kodea: UF0023 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lorezaintzako eta paisaia leheneratzeko lanak programatzea eta antolatzea, proiektua osatzen duten atalak 
interpretatuz eta balioetsiz: 

EI1.1 Lorezaintza-proiektua osatzen duten atalak deskribatzea. 
EI1.2 Lurraren ezaugarri topografikoak eta edafologikoak ez ezik proiektuaren gainerako ingurumen-baldintzak ere 
identifikatzea eta zerrendatzea. 
EI1.3 Lorezaintza-proiektuaren informazioa interpretatzea. 
EI1.4 Lorezaintza-proiektua zuinkatzeko lanen aurrekontua egitea. 
 

Edukiak: 
1.  Lorezaintzako eta paisaia leheneratzeko lanen programazioa eta antolamendua 

- Proiektuaren atalak interpretatzea eta balioestea: Memoria. Planoak. Baldintza-agiria. Aurrekontua. 
- Lan-egutegiak egitea:  

• Proiektuan bildutako informazioa aztertzea. 
• Lanak egikaritzeko beharko diren baliabide materialak eta giza baliabideak aurreikustea. 
• Egin beharreko lanen plangintza egitea. 

2.  Lorategi-eremuak instalatzearen eta paisaia leheneratzearen balioespen ekonomikoa 
- Aurrekontuak egiteko jarraibideak: Neurketak eta kalkuluak. Merkatuko prezioak. Aurrekontuak egitea. 
- Parkeak eta lorategiak instalatzeko kostuak ezartzea. 

• Proiektuaren zuinketa. 
• Lurra edo substratua prestatzea. 
• Landare-elementuak ezartzea. 
• Azpiegiturak, ekipamendua eta altzariak ezartzea. 
• Lehen mailako mantentze-lanak. 

- Paisaia leheneratzeko kostuak ezartzea: 
• Paisaia integratzeko teknikak aplikatzea. 
• Gune degradatuak leheneratzea. 
• Natura-ingurunea eta gune basogabetuak landareztatzea. 18 

 
 
 

 



 
 

Lorezaintza eta paisaia leheneratzea 

3.  Lorategi-eremuak instalatzeari eta paisaia leheneratzeari aplika dakiekeen legeria 
- Laneko segurtasunari buruzko legeria: 

• 31/1995 Legea, Laneko arriskuen prebentzioari buruzkoa. 
• Bestelako lege aplikagarriak. 
• Lorezaintza eta paisaia leheneratzea. ISO 9000 arauak. 
• Lorezaintzari eta paisaiari buruzko arau teknologikoak. 
• Bestelako arau interesgarriak. 

- Ingurumen-arloko araudia: 
• Ingurumena babestearekin, kutsadurarekin eta hondakinen kudeaketarekin lotutako lege aplikagarriak. 
• ISO 14000 arauak. 
• Parkeen eta lorategien instalazioko eta paisaia leheneratzeko ingurumen-arloko jardunbide egokiak. 

 
 
1.2 prestakuntza-atala 
PARKEEN ETA LORATEGIEN INSTALAZIOA  
 
Kodea: UF0024 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin, parkeak 
eta lorategiak instalatzeko lanei dagokienez.  
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lorezaintza-proiektua zuinkatzeko behar diren eragiketak egikaritzea, teknika, material eta baliabide egokiak hautatuz: 

EI1.1 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, proiekturik idaztea eskatzen ez duen lorategiaren diseinua egitea. 
EI1.2 Datuak hartzeko eta plano topografikoa egiteko prozesua ezartzea, hura egiteko behar diren materialak eta 
baliabideak zehaztuz. 
EI1.3 Lorategia jarriko den lurra neurtzeko eta mugatzeko jarraitu beharreko prozesua aztertzea, lana egiteko behar 
diren aparatuak eta baliabideak deskribatuz, neurtzeko aparatuak kontu handiz maneiatuz eta datuak modu ordenatuan 
hartuz. 
EI1.4 Lorategiko elementu guztien (landareak eta landareak ez direnak) zuinketaren egikaritzea antolatzea, teknika 
egokienak ez ezik hura egiteko behar diren materialak eta baliabideak ere hautatuz. 
 
A2: Lorategia instalatzeko eragiketak egikaritzea, kasu bakoitzerako egokienak diren teknikak, materialak eta 
baliabideak erabiliz: 
EI2.1 Lorezaintza-proiektua egikaritzeko prozesua deskribatzea, eragiketa- eta sekuentzia-egutegia ezarriz. 
EI2.2 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, lorategigune bat instalatu behar da; honako lan hauek egin behar 
dira: 

- Azpiegiturak instalatzeko eragiketak gauzatzeko prozesuak ezartzea eta planifikatzea (bideak, urmaelak, sare 
elektrikoa, drainatzea, zubiak, hormatxoak, ureztapen-sarea eta edateko ur-sarea). 

- Lurzorua prestatzeko, lurzoruaren akatsak konpontzeko, landare-espezieak zuinkatzeko eta landatzeko 
eragiketak gauzatzeko prozesuak ezartzea eta planifikatzea. 

- Lorategiko ekipamendua eta altzariak zuinkatzeko eta instalatzeko eragiketak gauzatzeko prozesuak ezartzea 
eta planifikatzea. 

- Lehen mailako kontserbazio-eragiketak planifikatzea eta antolatzea lorategia entregatzeko, betiere baldintza-
agiria betetzen ote den kontuan hartuta. 

- Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko indarrean dauden arauak gainbegiratzeko eta 
betetzeko prozesua ezartzea. 

Edukiak: 
1.  Proiekturik behar ez duten lorategiguneen diseinua. 

- Lorezaintza-printzipioak: Lorezaintzaren historia. Lorategi-estiloak. Parke publikoen eta pribatuen tipologia. 
• Lorategiaren elementuak (landare-elementuak eta landareak ez diren elementuak). 19 

 
 

 

 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

• Landare-espezieak hautatzeko irizpideak. 
• Diseinu-arauak. 

- Diseinua baldintzatzen duten alderdiak: 
• Lorategia jarri beharreko gunearen eta horren ingurunearen ezaugarriak. 
• Parkearen edo lorategiaren (kanpokoa edo barrukoa) funtzionaltasuna. 
• Bezeroaren lehentasunak. 

- Lorategiguneak irudikatzeko erabilitako teknikak: 
• Plano topografikoen interpretazioa eta planoak egitea. 
• Landare-elementuen eta landareak ez diren elementuen grafismoa. 
• Lorezaintzako elementuei buruzko datu-baseak. 
• Diseinuak egiteko programa informatikoak. 

2.  Parkeen eta lorategien (kanpokoak eta barrukoak) instalazioa 
- Proiektuaren zuinketa: 

• Zuinketa-lanabesak. 
• Zuinketa-teknikak. 
• Neurketak eta kubikazioak. 

- Lurra edo substratua prestatzea: 
• Lurra prestatzeko eragiketak. 
• Substratuak egiteko jarraibideak. 
• Edukiontzi-motak. 

- Landare-elementuen ezarpena: 
• Lorezaintzan apaindura-interesa duten espezieak. 
• Landare-materiala eskuratzea eta kontserbatzea. 
• Erabilitako ereite-teknikak. 
• Landatzeko metodoak eta faseak. 
• Soropilak eta belardiak jartzea. 

- Landareak ez diren elementuak eraikitzea eta instalatzea: Azpiegiturak. Ekipamendua. Altzariak. 
- Lehen mailako mantentze-lanak: Landare-elementuak. Landareak ez diren elementuak. 
- Erabili beharreko makinak, ekipamenduak, erremintak eta materialak: 

• Lurra edo substratua prestatzea. 
• Landare-elementuak ezartzea. 
• Landareak ez diren elementuak eraikitzea eta instalatzea: 
• Lehen mailako mantentze-lanak. 

3.  Giza baliabideen kudeaketa lorezaintzako lanetan 
- Lanak banatzeko jarraibideak. 
- Arazoak konpontzeko teknikak. 
- Langileen aholkularitza. 
- Txostenak eta lan-parteak egitea. 

 
 
1.3 prestakuntza-atala 
PAISAIA LEHENERATZEA  
 
Kodea: UF0025 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 eta LB6 lanbide-burutzapenekin, paisaia 
leheneratzeko lanei dagokienez.  
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Paisaia leheneratzeko lanak egikaritzea, dagokion proiektuaren arabera: 

EI1.1 Paisaia leheneratzeko lanen plangintza egiteko prozedurak azaltzea. 20 

 
 
 

 



 
 

Lorezaintza eta paisaia leheneratzea 

EI1.2 Natura-inguruneko paisaia leheneratzeko jarraitu beharreko prozesua deskribatzea. 
EI1.3 Landatzeko eta ereiteko lanak eta paisaia leheneratzeko behar diren bestelako lanak antolatzeko eta 
gainbegiratzeko prozesua deskribatzea. 
EI1.4 Behar bezala zehaztutako leheneratze-kasu baterako egokiak diren paisaia-teknikak identifikatzea. 
EI1.5 Landatzeko eta ereiteko lanak eta leheneratzeko teknikak gauzatzeko egokiak diren prozedurak ezartzea. 
EI1.6 Paisaia leheneratzeko edo natura-ingurunea landareztatzeko lanen aurrekontua egitea. 
EI1.7 Paisaia leheneratzeko lanak egiteko prozesuak eta paisaia-teknikak ezartzean, ingurunea kontuan hartzea. 
EI1.8 Ingurunean aldaketa garrantzitsuak egitea eragingo duten prozesuei dagokienez, iritziak eta gustuak ondo 
jasotzea. 

Edukiak: 
1.  Natura-ingurunea aztertzea. 

- Ezaugarri klimatikoak: Faktore klimatiko nagusiak. 
• Serie klimatiko historikoen azterketa. 
• Neurketa-tresnen maneiua. 

- Ezaugarri edafologikoak: Propietate fisikoak. Propietate kimikoak. 
- Propietate biologikoak. 
- Ezaugarri geomorfologikoak: 

• Lurraren topografia. 
• Malda. 
• Esposizioa. 
• Altitudea. 

- Ezaugarri hidrologikoak: 
• Uraren formak (lur gaineko urak eta lurpeko urak). 
• Arro hidrografikoak. 

- Ezaugarri biotikoak: Landaredia. Fauna. 
2.  Paisaia leheneratzeko eragiketak 

- Leheneratzeko prozesuaren faseak: 
• Paisaiaren azterketa. 
• Naturalizazioa (leheneratze bisuala). 
• Birfuntzionamendua (leheneratze funtzionala). 

- Paisaiaren leheneratzean aplikatutako teknikoak: 
• Lur-mugimenduak. 
• Drainatzearen hobekuntza. 
• Landare-lurraren ekarpena. 
• Higadura kontrolatzea. Ezponden finkapena. 
• Bideratzeen alboak egonkortzea. 
• Paisaiaren integrazioa. Birpopulaketa. Bestelako teknikak. 

- Paisaia leheneratzeko bioingeniaritza: Oinarri biologikoak. 
• Erabilitako landare-espezie nagusiak. 
• Erabilitako teknikak (ereitea, landatzea, hidroereitea eta abar). 

- Erabili beharreko makinak, ekipamenduak, erremintak eta materialak. 
3.  Giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea paisaia leheneratzeko lanetan 

- Lanak banatzeko jarraibideak: 
• Egin beharreko jarduera-mota. 
• Langilearen ezaugarriak. 
• Behar den trebakuntza. 

- Arazoak identifikatzea, balioestea eta konpontzea: 
• Lanarekin lotutako arazoak. 
• Langileekin lotutako arazoak. 
• Produkzio-baliabideekin lotutako arazoak. 

- Langileen aholkularitza teknikoa. 
• Egin beharreko jardueraren ezaugarriak. Erabili beharreko produkzio-baliabideak. 
• Ezarritako prebentzio- eta babes-neurriak. 
• Kalitateari eta ingurumen-babesari buruzko arauak, aplika daitezkeenak. 

21 - Komunikatzeko eta motibatzeko teknikak erabiltzea. 
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- Txostenak eta lan-parteak egitea: 
• Lan-orduen, errendimenduaren eta kostuen kontrola. 
• Lanen emaitzen ebaluazioa. 
• Gorabeheren zerrenda. 

 
 

2 2. prestakuntza-modulua:  
PARKEEN ETA LORATEGIEN MANTENTZE-LANAK EGITEA ETA 
KONTSERBAZIOA 
 
Kodea: MF0008_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0008_3 Parkeen eta lorategien kontserbazioa kudeatzea eta egitea. 
 
Iraupena: 120 ordu 
 
 
2.1 prestakuntza-atala 
LORATEGI-EREMUAK MANTENTZEKO ETA KONTSERBATZEKO PROGRAMAZIOA 
ETA ANTOLAMENDUA 
 
Kodea: UF0026 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, proiektuen 
dokumentazioa aztertzeari dagokionez 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Parkeak eta lorategiak kontserbatzeko eta mantentzeko lanak programatzea eta antolatzea, proiektua edo programa 
osatzen duten atalak interpretatuz eta balioetsiz: 

EI1.1 Lorezaintza-proiektua osatzen duten atalak deskribatzea. 
EI1.2 Lurraren ezaugarri topografikoak eta edafologikoak identifikatzea eta zerrendatzea. 
EI1.3 Parkeak eta lorategiak kontserbatzeko eta mantentzeko proiektuaren informazioa interpretatzea. 
EI1.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, kontserbatzeko eta mantentzeko programa egitea. 
EI1.5 Landare-elementuak mantentzeko eta leheneratzeko lanen aurrekontua egitea. 
EI1.6 Azpiegiturak, ekipamendua eta altzariak mantentzeko eta leheneratzeko lanen aurrekontua egitea. 

Edukiak: 
1.  Lorategi-eremuak mantentzeko eta kontserbatzeko programekin lotutako dokumentazioaren 
azterketa 

- Lorategi-eremuen inbentarioak egiteko jarraibideak: Teknikak eta prozedurak. Premiak aztertzea. Datuak hartzea. 
Emaitzak lortzea eta aurkeztea. 

- Lorategi-eremuak mantentzeko eta kontserbatzeko programak egiteko arauak: 
• Proiektuan eta/edo inbentarioan bildutako informazioa aztertzea. 
• Lanak egiteko beharko diren baliabide materialak eta giza baliabideak aurreikustea. 
• Mantentzeko eta kontserbatzeko lanen plangintza egitea. 

- Lorategi-eremuak mantentzeko eta kontserbatzeko lanen balioespena: 
• Landare-elementuak mantentzeko laborantza lanak. 
• Lorategi-eremuen garbiketa, orokorrean. 
• Azpiegiturak, ekipamendua eta altzariak mantentzeko lanak. 22 

 
 
 

 



 
 

Lorezaintza eta paisaia leheneratzea 

• Landare-elementuak eta landareak ez diren elementuak berritzea. 
2.  Lorategi-eremuak mantentzeko eta kontserbatzeko lanei aplika dakiekeen legeria 

- Laneko arriskuak prebenitzeko araudia. 
- Kalitatearen alorrean interesa duten arauak. 
- Ingurumen-alorrean aplikatu behar den legeria. 
- Aplika daitezkeen ingurumen-arloko jardunbide egokiak. 

 
 
2.2 prestakuntza-atala 
LORATEGI-EREMUAK MANTENTZEA ETA KONTSERBATZEA 
 
Kodea: UF0027 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, lanen 
antolamenduari eta zuzendaritzari dagokienez, eta LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Landare-elementuen mantentze-lanak eta leheneratze-lanak egikaritzea teknika aurreratuenak aplikatuz. 

EI1.1 Parkeak eta lorategiak mantentzeko eta leheneratzeko lanen plangintza egiteko prozedurak deskribatzea. 
EI1.2 Parkeak eta lorategiak mantentzeko eta leheneratzeko antolaketa- eta gainbegiratze-prozesua deskribatzea. 
EI1.3 Lorategigunea osatzen duten landare-elementuen inbentarioa egiteko prozedurak ezartzea. 
EI1.4 Lorategigunea kontserbatzeko eta mantentzeko egutegia gauzatzeko jarraitu behar den prozedura ezartzea, 
programan azaltzen diren lanak antolatuz. 
EI1.5 Landare-espezie berriak jartzeko lanak ez ezik lehendik dauden espezieak mantentzeko eta kontserbatzeko egin 
beharreko lanak ere gauzatzeko prozedura egokiak ezartzea. 
EI1.6 Landareei kalteak edo eragozpenak eragiten dizkieten agenteak prebenitzeko eta kontrolatzeko plana ezartzea, 
ingurumen-alderdiak eta laneko segurtasunari eta higieneari dagokionez indarrean dagoen araudia kontuan hartuta, 
produktu fitosanitarioak, eta horiek aplikatzeko makinak eta ekipamenduak hautatuz. 
EI1.7 Ingurumena zaintzea, ingurumena errespetatzen duten prozedurak (mantentzearen eta kontserbatzearen 
ingurukoak) hautatuz. 
EI1.8 Hurreneko ingurunearekiko interesa erakustea landare-materialeko ezarpen berriak egin behar izanez gero. 

A2: Lorategi-eremuko azpiegiturak, ekipamendua eta altzariak mantentzeko eta leheneratzeko lanak egikaritzea, teknika 
egokienak aplikatuz. 

EI2.1 Lorategi-eremuko azpiegiturak, ekipamendua eta altzariak mantentzeko eta leheneratzeko lanen plangintza 
egiteko prozedurak deskribatzea. 
EI2.2 Lorategi-eremuko azpiegiturak, ekipamendua eta altzariak mantentzeko eta leheneratzeko lanak antolatzeko eta 
gainbegiratzeko prozesua deskribatzea. 
EI2.3 Lorategi-eremua osatzen duten landareak ez diren elementuen inbentarioa egiteko prozedurak ezartzea. 
EI2.4 Lorategi-eremua kontserbatzeko eta mantentzeko egutegia gauzatzeko jarraitu behar den prozedura ezartzea, 
programan azaltzen diren lanak antolatuz eta gainbegiratuz. 
EI2.5 Landareak ez diren elementu berrien ordez beste batzuk jarri behar diren edo landareak ez diren elementu berriak 
jarri behar diren erabakitzeko kontuan hartu behar diren alderdiak, eta elementu horiek konpontzeko, leheneratzeko eta 
kontserbatzeko jarraitu behar den prozedura ezartzea. 
EI2.6 Lorategigunearen azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien problematika aztertzea eta horien narriaduraren 
kausak zehaztea. 

Edukiak: 
1.  Landare-elementuak mantentzea eta kontserbatzea 

- Mantentze-lanak egiteko laborantza-lanak egitea: 
• Landare-hondakinen bilketa eta tratamendua. 
• Landare-estalkirik gabeko lurzoruaren mantentze-lanak egitea. 
• Ureztapena, ongarritzea eta medeapen-ekarpena. 23 
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• Azalatzeak eta jorratzeak. 
• Birjarpenak, aldatzeak eta landaketa berriak. 
• Txorkoen kontserbazioa eta zurkaitzak jartzea. 

- Kontrol fitosanitarioa aplikatzea: 
• Landareentzako agente kaltegarriak (biotikoak eta abiotikoak). 
• Kontrol fitosanitarioko metodoak. 
• Lorategian erabiltzen diren produktu fitosanitarioak. 
• Salda fitosanitarioak prestatzea eta aplikatzea. 
• Produktu fitosanitarioen erabileraren ondoriozko arriskuak. 
• Prebentzio-neurriak eta babes-ekipamenduak. 
• Lehen laguntzak. 
• Ingurumenaren arloko jardunbide egokiak kontrol fitosanitarioari dagokionez. 

- Inausketa-eragiketak egikaritzea: 
• Landare-elementuaren morfologia eta fisiologia. 
• Inausketaren helburuak eta gomendatutako garaiak. 
• Inausketa-motak eta -teknikak. 
• Ekipamenduak, erremintak eta material osagarria. 
• Altueran inausteko lanak. 
• Zuhaitz-kirurgiako teknikak. 

- Soropilak eta belardiak mantentzea eta kontserbatzea: 
• Segatzea eta ertzak biribiltzea. 
• Alperra pasatzea. 
• Aireztapena eta lurra harrotzea. 
• Bergizenketa eta berrereintza. 

2.  Landareak ez diren elementuak mantentzea eta kontserbatzea 
- Azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien problematika aztertzea: 

• Narriaduraren kausak eta horrekin lotutako arazoak. 
• Arazoaren larritasuna zehaztea. 
• Esku-hartze ohikoenak. 

- Azpiegiturak, ekipamendua eta altzariak mantentzeko eta kontserbatzeko lanak egitea: 
• Garbitzeko eragiketak. 
• Hondakinen kudeaketa. 
• Gainazalen mantentze-lanak. 
• Matxurak eta kalteak konpontzea. 
• Elementuen berriztapena. 
• Elementu berriak eraikitzea eta instalatzea. 
• Bestelako mantentze-lanak. 

3.  Giza baliabideen kudeaketa mantentze- eta kontserbazio-lanetan 
- Lanak banatzeko jarraibideak. 
- Arazoak konpontzeko teknikak. 
- Langileen aholkularitza. 
- Txostenak eta lan-parteak egitea. 

 
 
 
3. prestakuntza-modulua:  
MEKANIZAZIOA ETA INSTALAZIOAK LOREZAINTZAN  
 
Kodea: MF0009_3 

3 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0009_3 Lorezaintzako makinak, ekipamenduak eta instalazioak 
kudeatzea eta maneiatzea. 
 
Iraupena: 130 ordu 

24 
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3.1 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 egikaritzeko 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-eragiketa 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: 

-  eta horien maiztasuna zehaztea. 
- Mantentze-eragiketa jakin batzuk egiteko ekipamenduak identifikatzea. 

25 - 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, ekipamenduaren eta langileen garraioa antolatzea 
- 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. Egikaritzea. 
- 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. 26 
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- Merkataritza-eskaintzak. 
- Makina-parkea hobetzeko plana: Berritzea. Erostea. Baztertzea. Alokatzea. 
- Erosteko unerik egokia programatzea. 
- Erosteko baldintza-agiriak. 

5.  Instalazioak, ekipamenduak eta makinak erostearen edo berritzearen balioespen ekonomikoa 
- Aurrekontu txikiak egiteko jarraibideak: Merkatuko prezioak. Aurrekontuak egitea. 
- Lorezaintza-enpresetako instalazioen, ekipamenduen eta makinen funtzionamendu-kostuak balioestea. 
- Lorezaintza-enpresetako instalazioen, ekipamenduen eta makinen mantentze-lanak gauzatzeko lanen kostuak 

balioestea. 
- Ekipamenduak erosteko merkataritza-eskaintzen balioespena. 

 
 
3.2 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: 

- – Hura erregulatzeko eta kontrolatzeko elementuak identifikatzea. 
- – Aldagai teknikoen balio egokia definitzea behar bezala funtziona dezan. 
- – Ekipamenduen osagaien egoeran eta funtzionamenduan dauden anomaliak identifikatzea. 
- Lan-aldagaien balioak erregistratzea denboraldi jakin batean, lanari buruzko egunerokoak nahiz azterketa- eta 

kontrol-taulak erabiliz. 
- – Egindako lanaren ondorioak kalkulatzea euskarri informatikoen laguntzarekin. 
- – Ezohiko funtzionamenduaren eta emaitzen kausak zehaztea. 
- – Egin daitezkeen konponketak eta hobekuntzak zehaztea. 
- – Funtzionamendu-maila hoberena eta lan-emaitzen maila hoberena 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. 27 

 
 

 

 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

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. 

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 bukatutako 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-parkea konpontzeko eta mantentzeko tailerraren 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 erakustea. 

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 funtzionamenduari eta maneiuari buruzko kontrola 
- Lorezaintzako makinak, lanabesak eta ekipamenduak. 
- Lorezaintzako makinen osagaiak: 

• Lorezaintzako makinak erregulatzeko eta kontrolatzeko gailuak. 28 
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• 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: Bide publikoetan zirkulatzeko araudia eta baldintzak. Eragiketa mekanizatuen 

erabilera eta kontrola. 
3.  Laneko arriskuen prebentzioa lorategietako 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 makinen tailerraren antolamendua 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-eragiketetan. 
- Tailerreko hondakinak biltegiratzeko eta desagerrarazteko sistemak, ingurumena errespetatzen dutenak. 

 
 
 
 

4 4. prestakuntza-modulua:  
LOREZAINTZAKO ETA PAISAIA LEHENERATZEKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0008 

 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lorategi-eremua instalatzeko proiektua egikaritzeko lanak antolatzea eta zuzentzea. 

EI1.1 Proiektua egikaritzeko behar diren materialak eta baliabideak eta teknika egokienak hautatzea. 
EI1.2 Parkea edo lorategia zuinkatzeko eta instalatzeko eragiketak programatzea ezarritako epeak betetzeko. 
EI1.3 Parkeko edo lorategiko elementu guztien (landare-elementuak eta landareak ez diren elementuak) zuinketa egitea, 
lurrean behar bezala kokatzeko. 
EI1.4 Lurra mugitzeko eta lurra egokitzeko lanak zuzentzea proiektuaren espezifikazio teknikoen arabera. 
EI1.5 Parkearen edo lorategiaren azpiegiturak, ekipamendua eta altzariak instalatzeko eragiketak gainbegiratzea 
proiektuan ezarritakoaren arabera. 
EI1.6 Parkeko edo lorategiko landare-elementuak ezartzeko lanak zuzentzea proiektuaren espezifikazio teknikoen 
arabera. 
EI1.7 Lehen mailako mantentze-lanak gainbegiratzea parkea edo lorategia entregatzeko proiektuan ezarritakoaren 
arabera. 

A2: Natura-ingurunea landareztatzeko eta/edo paisaia leheneratzeko proiektua egikaritzeko lanak antolatzea eta zuzentzea. 
EI2.1 Proiektua egikaritzeko behar diren materialak eta baliabideak eta teknika egokienak hautatzea. 
EI2.2 Proiektuan biltzen diren eragiketak programatzea unerik egokienean egiteko. 

29 EI2.3 Paisaia leheneratzeko tekniken aplikazioa zuzentzea proiektuaren espezifikazio teknikoen arabera. 
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EI2.4 Landatzeko, ereiteko eta hidroereiteko eragiketen egikaritzapena gainbegiratzea, proiektuan ezarritakoaren 
arabera. 
EI2.5 Egin beharreko lanak bukatu ostean obrak proiektuaren baldintzak betetzen dituela eta har daitekeela egiaztatzea. 

A3: Lorategi-eremuko landare-elementuak kontserbatzeko, mantentzeko eta leheneratzeko lanak antolatzea eta zuzentzea. 
EI3.1 Parkearen edo lorategiaren landare-elementuen inbentarioa egitea, dagoen problematika eta parkea edo lorategia 
kontserbatzeko, mantentzeko eta leheneratzeko egin beharreko lanak definituz. 
EI3.2 Lanak egikaritzeko behar diren materialak eta baliabideak eta teknika egokienak hautatzea. 
EI3.3 Egindako proiektuan edo inbentarioan azaltzen diren lanak programatzea landare-espezietarako une egokienean 
egiteko. 
EI3.4 Landare-elementuak kontserbatzeko, mantentzeko eta leheneratzeko laborantza-lanak zuzentzea. 
EI3.5 Landare-espezie berriak ezartzeko eragiketak gainbegiratzea ezarritako prozeduren arabera. 

A4: Lorategi-eremuko landareak ez diren elementuak kontserbatzeko, mantentzeko eta leheneratzeko lanak antolatzea eta 
zuzentzea. 

EI4.1 Parkearen edo lorategiaren landareak ez diren elementuen inbentarioa egitea, dagoen problematika eta parkea 
edo lorategia kontserbatzeko, mantentzeko eta leheneratzeko egin beharreko lanak definituz. 
EI4.2 Lanak egikaritzeko behar diren materialak eta baliabideak eta teknika egokienak hautatzea. 
EI4.3 Egindako proiektuan edo inbentarioan azaltzen diren lanak programatzea aurretik ezarritako irizpideen arabera. 
EI4.4 Lehendik dauden azpiegiturak, ekipamendua eta altzariak kontserbatzeko, mantentzeko eta leheneratzeko lanak 
zuzentzea. 
EI4.5 Landareak ez diren elementu berriak ordezkatzeko edo instalatzeko eragiketak gainbegiratzea ezarritako 
prozeduren arabera. 

A5: Lorezaintza-enpresako makinen, ekipamenduen eta instalazioen egoera eta funtzionamendua kontrolatzea. 
EI5.1 Makinen, ekipamenduen eta instalazioen elementuak identifikatzea, erregulazioko eta kontroleko gailuei arreta 
berezia eskainiz. 
EI5.2 Makinen, ekipamenduen eta instalazioen egoeran edo funtzionamenduan dauden anomaliak detektatzea, kausak 
eta egin daitezkeen zuzenketak edo hobekuntzak zehaztuz. 
EI5.3 Makinen, ekipamenduen eta instalazioen lanaren aldagaien balioak erregistratzea denboraldi jakin batzuetan. 
EI5.4 Makinen, ekipamenduen eta instalazioen lanaren emaitzak kalkulatzea lortutako balioen arabera. 
EI5.5 Makinen, ekipamenduen eta instalazioen errentagarritasuna balioestea lanaren emaitzen eta erabilera egokia 
zehazten duten parametro tekniko-ekonomikoen arabera. 

A6: Lorezaintza-enpresako makinak, ekipamenduak eta instalazioak maneiatzea behar adinako segurtasun-baldintzetan. 
EI6.1 Makinen, ekipamenduen eta instalazioen egoera egokia eta prestakuntza ziurtatzea erabili aurretik. 
EI6.2 Makinei, ekipamenduei eta instalazioei eragiteko mekanismoak eta horien funtzioak identifikatzea. 
EI6.3 Makinarekin, ekipamenduarekin edo instalazioarekin behar bezala jardutea. 
EI6.4 Laneko arriskuak prebenitzeko arauak praktikan jartzen direla ziurtatzea. 
 

A7: Lorategiko makinak eta ekipamenduak mantentzeko eta konpontzeko tailerra antolatzea eta kudeatzea enpresaren 
premien arabera. 

EI7.1 Tailerreko languneak eta biltegiratzeguneak banatzea ekipamenduak, tresnak, ordezko piezak eta materialak 
behar bezala kokatzeko. 
EI7.2 Mantentze- eta konponketa-lanak egiteko behar diren ekipamenduez, tresnez, ordezko piezez eta materialez 
hornitzea tailerra. 
EI7.3 Konpontzeko eta mantentzeko lanak zuzentzea ezarritako prozeduren eta lan horiek egiteko ezarritako denboraren 
arabera. 
EI7.4 Lanen bukaera gainbegiratzea ezarritako kalitate-irizpideen arabera. 

A8: Modu eraginkorrean integratzea enpresako harreman teknikoen eta lan-arlokoen sisteman. 
EI8.1 Enpresako makinak, ekipamenduak eta instalazioak egoera onean mantentzeko premiari buruz kontzientziatzea. 
EI8.2 Indarreko legeria betearaztea, bereziki laneko arriskuak prebenitzeko arauak enpresako makinen, ekipamenduen 
eta instalazioen maneiuari dagokionez. 
EI8.3 Lanbide-jarduera egikaritzean ingurumenarekiko errespetuz jarduteak duen garrantziari buruz kontzientziatzea. 
EI8.4 Lanbide-eremuan sortzen diren eta enpresari aplika dakizkiokeen berrikuntzekiko interesa erakustea. 

A9: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI9.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI9.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI9.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatuz. 
EI9.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 30 
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EI9.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI9.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea beti. 

Edukiak: 
1.  Parkeak eta lorategiak instalatzeko edo paisaia leheneratzeko proiektua egikaritzeko jarduerak 

- Proiektua egikaritzeko teknikak, materialak eta baliabideak hautatzea. 
- Proiektuan biltzen diren eragiketak programatzea. 
- Proiektuaren zuinketa antolatzea eta egitea. 
- Parkea edo lorategia instalatzeko lanak antolatzea eta zuzentzea. 
- Natura-ingurunea landareztatzeko eta/edo paisaia leheneratzeko lanak antolatzea eta zuzentzea. 
- Obra gainbegiratzea lanak bukatu ostean, obra entregatzeko. 
- Laneko arriskuak prebenitzeari, ingurumenaren kalitateari eta ingurumena babesteari buruzko araudia betetzea. 
- Enpresako harreman teknikoen eta lan-arlokoen sisteman integratzea. 

2.  Parkeak eta lorategiak kontserbatzeko, mantentzeko eta leheneratzeko jarduerak 
- Parkearen edo lorategiaren elementuen inbentarioa egitea eta dagoen problematika definitzea. 
- Lanak egiteko beharko diren teknikak, materialak eta baliabideak hautatzea. 
- Parkea edo lorategia kontserbatzeko, mantentzeko eta leheneratzeko egin beharko diren lanak programatzea. 
- Landare-elementuak kontserbatzeko, mantentzeko eta leheneratzeko lanak antolatzea eta zuzentzea. 
- Azpiegiturak, ekipamendua eta altzariak kontserbatzeko, mantentzeko eta leheneratzeko lanak antolatzea eta 

zuzentzea. 
- Elementu berriak (landare-elementuak eta landareak ez diren elementuak) ezartzeko edo instalatzeko lanak 

gainbegiratzea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeari, ingurumenaren kalitateari eta ingurumena babesteari buruzko araudia betetzea. 
- Enpresako harreman teknikoen eta lan-arlokoen sisteman integratzea. 

3.  Lorezaintza-enpresako eta enpresa horren tailerreko makinak, ekipamenduak eta instalazioak 
kudeatzeko jarduerak 

- Makinen, ekipamenduen eta instalazioen egoeran eta funtzionamenduan dauden anomaliak detektatzea eta 
konpontzea. 

- Makinen, ekipamenduen eta instalazioen errentagarritasuna aztertzea. 
- Enpresako makinen, ekipamenduen eta instalazioen maneiua. 
- Tailerreko lan egiteko guneen eta biltegiratzeko guneen banaketa. 
- Lanak egiteko behar diren baliabidez eta materialez hornitzea tailerra. 
- Makinak, ekipamenduak eta instalazioak konpontzeko eta mantentzeko lanak antolatzea, zuzentzea eta 

gainbegiratzea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeari, ingurumenaren kalitateari eta ingurumena babesteari buruzko araudia betetzea. 
- Enpresako harreman teknikoen eta lan-arlokoen sisteman integratzea. 

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. 
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NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF0007_3:  
Parkeen eta lorategien 
instalazioa eta paisaiaren 
leheneratzea 

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-
ingeniaria 

• Ingurumen-zientzietako lizentziaduna 
• Biologian lizentziaduna 
• Nekazaritzako ingeniari teknikoa edo 

basogintzako ingeniari teknikoa. 

1 urte 

MF0008_3:  
Parkeen eta lorategien 
mantentze-lanak egitea eta 
kontserbazioa 

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-
ingeniaria 

• Ingurumen-zientzietako lizentziaduna 
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa edo 

basogintzako ingeniari teknikoa. 
1 urte 

MF0009_3:  
Mekanizazioa eta 
instalazioak lorezaintzan. 

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-
ingeniaria 

• Nekazaritza-ingeniari teknikoa edo 
basogintzako ingeniari teknikoa. 

• Baliabide naturalen eta paisajistikoen 
kudeaketa 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. 
 
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 2.000 – 3.000 
 

*Gune berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez. 34 

 
 
 

 



 
 

Lorezaintza eta paisaia leheneratzea 

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

Lorezaintzako pabiloia X X X 

Lorezaintza-jardunbideetarako 
lurra X X X 

 

*Gune berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez. 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

− Errotuladorez idazteko arbelak. 
− Ikus-entzunezko ekipoak. 
− Orri birakaria. 
− Ikasgelako materiala. 
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Lorezaintzako pabiloia 

− Lorategi-eremuak instalatzeko eta mantentzeko eta paisaia leheneratzeko 
makinak eta erremintak 

− Lorategiko makinak, ekipamenduak eta instalazioak mantentzeko makinak eta 
erremintak 

− Nekazaritza-traktorea 
− Lanabesak 
− Tailer-bankuak 
− Apalategiak 
− Mekanizazio-ekipamenduak 
− Soldadura-ekipamenduak 
− Instalazio elektrikoa 
− Aireztapen-sistema 
− Ur-hargunea 
− Hustubide-sarea 
− Suteak itzaltzeko baliabideak 
− Produktu toxikoak eta arriskutsuak biltegiratzeko gune itxia, indarreko legeria 

betetzen duena 
− Tiro azkarreko dutxa, begiak garbitzekoarekin 

− Lehen laguntzetarako botika-kutxa. 

Lorezaintza-jardunbideetarako 
lurra 

− Ureztatze-ahoa 
− Korronte elektrikoaren hartunea 
− Ezarritako landare-elementuak 
− Itxitura 
− Bideak 
− Lorategiko ekipamendua eta altzariak 
− Ureztatze-sistema 

− Instalazio elektrikoa. 
 

*Gune berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez. 
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NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

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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