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IZENA
HARRI NATURALA LANTZEA

KODEA
IEXD0108

LANBIDE-ARLOA
Erauzketa-industriak.

LANBIDE-EREMUA
Harri naturala.

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
IEX200_2 Harri naturala lantzea (1228 / 2006 EDa, 2006ko urriaren 27koa).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
2

GAITASUN OROKORRA
Harri naturaleko produktu estandarizatu eta bereziak egitea, zerratze-, ebaketa- eta mekanizazio-prozesuen eta azaleko
tratamenduen bitartez, mota guztietako lan bereziak barne, ezarritako kalitate-irizpideak betez, eta lan-arriskuen
prebentzioko eta ingurumen-babeseko arau aplikagarriak errespetatuz.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

-

UC0634_2: Harri naturaleko blokea ebakitzea.

-

UC0635_2: Harri naturalean azaleko tratamenduak prestatzea eta egitea.

-

UC0636_2: Harri naturalean azken produktuak lantzea.

-

UC0432_1: Kargak orga jasotzaileekin manipulatzea.

-

UC0637_1: Kargak zubi-garabiekin eta polipastoekin manipulatzea.

DUTEN

GAITASUN-

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Enpresa handi, ertain eta txikietan, pribatuetan batik bat, garatzen du bere lanbide-jarduera, produkzio-eremuan.
Funtzio teknikoak garatzen ditu, goragoko maila duten teknikariek ezarritako helburuak lortuz eta aginduak betez;
teknikari horien argibideak jasotzen ditu eta haiei informazioa ematen die.

Produkzio-sektoreak

Harri naturala lantzeko industria.

Lanbideak edo lanpostuak
6

8112.002.2 Harri apaingarrien ustiapen-instalazioko operadorea.

Harri naturala lantzea

8112.004.4 Harri apaingarrietarako ehungailuko operadorea.
8112.005.5 Harriak eta blokeak ebakitzeko eta/edo leuntzeko makinako operadorea.
8112.003.3 Harri apaingarrietarako garreztatzeko makinako operadorea.
8112.008.8 Harri apaingarriekin pieza bereziak lantzeko makinetako operadorea.
8112.013.0 Harria eta/edo arbela lantzeko makinako operadorea.
Akabera eta tratamenduen makinetako operadorea.
Zenbakizko kontrol bidez lantzeko makinako operadorea.
Arbelaren esfoliazioko eta ebaketako operadorea.
8543.001.1 Jasomakinako gidari operadorea, oro har.
8542.003.6 Zubi-garabiko gidari-operadorea.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0634_2:
Harri naturaleko blokeen ebaketa.

MF0635_2:
Harri naturaleko azaleko tratamenduak.

MF0636_2:
Harri naturalean azken produktuak
lantzea.

ORDUAK

130

130

220

MF0432_1: (ZEHARKAKOA)
Kargen manipulazioa orga jasotzaileekin.

50

MF0637_1: (ZEHARKAKOA)
Kargen manipulazioa zubi-garabi eta
polipastoekin.

30

MP0104:
Harri naturala lantzeko lanekoak ez diren
lanbide-jardunbideak.

80

ORDUAK, GUZTIRA

640

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF0477: Harri naturaleko blokearen harrera eta
biltegiratzea.

30

UF0478: Harrizko blokeak ebakitzeko makinen
erabilera.

60

UF0479: Produktu erdilanduen kalitate-kontrola.

40

UF0480: Harri naturala apar-harriz igurztea eta
leuntzea.

50

UF0481: Harri naturalaren mutxardadura,
garreztatzea eta bestelako azaleko tratamendu
fisikoak.

40

UF0482: Harri naturaleko produktuen
sailkapena eta prozesu eta tratamendu
kimikoak.

40

UF0483: Harri naturaleko azken produktuen
zuinketa eta sailkapena.

60

UF0484: Harri naturalean azken produktuak
lantzea: teknika eta prozesu operatiboak.

80

UF0485: Arbela lantzea eta konformatzea.

80

7

ERAUZKETA-INDUSTRIAK
Profesionaltasun-ziurtagiria

8

Harri naturala lantzea

II LANBIDE-PROFILA
1. gaitasun-atala
HARRI NATURALEKO BLOKEA EBAKITZEA
2. gaitasun-atala
HARRI NATURALEAN AZALEKO TRATAMENDUAK
PRESTATZEA ETA EGITEA
3. gaitasun-atala
HARRI NATURALEAN AZKEN PRODUKTUAK LANTZEA
4. gaitasun-atala
KARGAK ORGA JASOTZAILEEKIN MANIPULATZEA
5. gaitasun-atala
KARGAK ZUBI-GARABIEKIN ETA POLIPASTOEKIN
MANIPULATZEA

1
2
3
4
5
9

ERAUZKETA-INDUSTRIAK
Profesionaltasun-ziurtagiria

1

1. gaitasun-atala:
HARRI NATURALEKO BLOKEA EBAKITZEA
Kodea: UC0634_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Blokearen harrera egitea, blokea mugitzea eta kokapen egokian jartzea, ondoren blokearen hasierako
prestakuntzako eta zerratzeko (ebaketa edo lauzatzea) eragiketak gauzatzeko, manipulazioa zuzena izan dadin eta lanarriskuen prebentzioko araudia bete dezan.
BI1.1 Hartutako blokeek eskatutako neurriak eta kalitatea daukate, eta esleitu zaien tokian daude, dagokien
identifikazio-zenbakiarekin.
BI1.2 Blokea ebaketa-plataformaren gainean kokatzen da, zainarekiko paraleloan eta zut jarrita, aurpegia ebaketaelementuarekin lerrokatuta eta behar bezala zuzenduta.
BI1.3 Blokeari ziria jartzen zaio, eta jarraian blokea finkatzen da, ez dela mugituko bermatzeko.
LB2: Ehungailu tradizionalaz, diamantatutako zumitzeko ehungailuaz, disko- eta hari-ebakigailuaz edo zizailaz
ebakitzeko eragiketak egitea eta/edo gainbegiratzea, harri naturaleko produktu estandarizatuak lortzeko eskatutako
kalitatearekin, makina ebaketa-erregimen bikainera doituz material bakoitzaren parametro fisiko-mekanikoen arabera,
eta segurtasuneko eta ingurumen-babeseko araudia betez.
BI2.1 Ehungailuko zumitzen nibelatua, lerrokadura eta tentsioa zumitzaren edo lamaren ezaugarrietara egokitzen
da.
BI2.2 Fabrikazio-aginduetan adierazitakoaren arabera jarri behar dira ebaketa-sistemetako elementuak.
BI2.3 Karga guztiz immobilizatuta eta finkatuta geratzen da ebaketa-makinan.
BI2.4 Nahasketa urratzailearen konstanteak (biskositatea, dentsitatea, proportzioa eta beste batzuk) egiaztatu eta
doitu egiten dira ehungailu tradizionalaz zerratzeko eragiketetan, aldez aurretik ezarritako parametroen arabera.
BI2.5 Nahasketa urratzailea behar bezala biltegiratzen da behar den tokian, jarraian erabili ahal izateko behin
ehungailu tradizionalaz ebakitzeko prozesua amaitu eta gero.
BI2.6 Prozesuaren fase bakoitzean, ebaketa-elementua jaisteko eta aurreratzeko abiadura egokia erabiltzen da,
lanen kalitatea eta errendimendurik onena ziurtatzeko.
BI2.7 Une oro bermatu behar da ehungailu tradizionalak daraman nahasketa urratzailearen emaria eta banaketa
egokiak direla, zerratzeko prozesuaren kalitatea ziurtatzeko.
BI2.8 Uraren emaria eta banaketa betiere homogeneoa eta egokia da diamantatutako zumitzeko ehungailuaren,
disko-ebakigailuaren eta hari-ebakigailuaren hoztea ziurtatzeko.
BI2.9 Ehungailuan zerratutako karga kendu aurretik, ondoriozko produktuak ziurtatu eta garbitu behar dira.
BI2.10 Egindako prozesu-kontrolak ezin hobeto jasota daude dagokion dokumentazioan.
BI2.11 Ebaketa-eragiketak segurtasun-neurriak errespetatuz egiten dira, makina eta ekipamenduen manipulazio
egokiari dagokionez bereziki.
LB3: Ebaketa-produktuak (bandak, taulak, xafla handiak, puska handiak, arbelezko totxoak eta abar) beren ezaugarri
teknikoen eta itxuraren arabera sailkatu behar dira, ondoren lantzeko, biltegiratzeko edo bidaltzeko prozesuetan
erabiltzeko, produkzio-eskakizunen arabera eta ezarritako kalitate-parametroak kontuan hartuz.
BI3.1 Blokea zatitzeko prozesuan adierazitako puntuetan egiten da materialen hautaketa eta sailkapena, kasuan
kasu aplikatzekoak diren espezifikazio teknikoak eta kalitate-irizpideak betez.
BI3.2 Erabilitako ekipamenduak eta baliabideak egokiak dira sailkapena aldez aurretik ezarritako irizpideen
arabera egiteko.
BI3.3 Ebaketaren produktuen identifikazio- eta kontrol-parteetan, fabrikazio-aginduetan zehaztutako informazio
guztia jasotzen da.
BI3.4 Baztertutako piezak baztertzen dira, eta xede horretarako prestatutako guneetan uzten dira.
LB4: Blokearen ebaketa-eragiketak gauzatzeko erabilitako makina-erreminten erabilera-mantentzea gauzatu behar da,
erabileraren optimizazioa eta makinaren funtzionamendu zuzena bermatzeko, fabrikatzailearen argibideei jarraikiz.
BI4.1 Prebentzio-mantentzeko planean aurreikusitako maiztasunaz egiten da erabilera-mantentzea, kontsumigarri
eta erreminta egokiak erabiliz eta fabrikatzailearen argibideei eta enpresaren argibide teknikoei jarraikiz.
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BI4.2 Mantentze-parteak ongi betetzen dira, gertaera egokiak idatziz eta mantentze-arduradun orokorrari edozein
irregulartasunen berri emanez.
BI4.3 Erabili ondoren makinak ongi garbitzen dira, hondarrak edo obra-hondakinak kenduz, lanabesen egoera
egiaztatuz eta makinak funtzionamendu-egoera egokian utziz.
BI4.4 Erabilera-mantentzeko eragiketak ingurumen-babeseko araudia betez egiten dira, isurki eta hondakinei
buruzko araudia betez bereziki.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Ehungailu tradizionala. Diamantatutako ehungailua. Haridun ebaketa-makina. Blokeak ebakitzeko makina.
Diamantatutako diskodun ebaketa-makina. Bitan banatzeko makina. Mailu pikatzailea. Iraulketa-sistemak. Pikotxak,
ziriak, mazoak, palankak, mailu pneumatikoak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Oholak, bandak, taulak, xafla handia. Harri naturaleko puska handiak Arbelezko plakak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Prozesu-jarraipeneko fitxak edo dokumentuak. Fabrikazio-aginduak. Biltegiko fitxak. Makinen erabilera- eta mantentzedokumentazioa. Ahozko eta idatzizko argibideak. Espezifikazio teknikoak. Mantentze-parteak. Lan-parteak.

2

2. gaitasun-atala:
HARRI NATURALEAN AZALEKO TRATAMENDUAK PRESTATZEA ETA
EGITEA
Kodea: UC0635_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Apar-harriaz igurzteko eta leuntzeko prozesua egitea, produktuei zehaztutako azaleko akabera emateko,
espezifikazio teknikoei jarraituz, produkzio-ziklora egokituz eta segurtasuneko eta ingurumen-babeseko arauak betez.
BI1.1 Materialaren ezaugarriak ongi zehaztu dira, fabrikazio-prozesuaren arabera.
BI1.2 Urratzaile sorta ezarritako sekuentzian jartzen da.
BI1.3 Kontsumigarrien parametroak egokiak dira dagokion prozesua egiteko fabrikazio-aginduei jarraikiz.
BI1.4 Abiadura, zintaren aitzinamendua eta buruen presioa egokia da, makinaren ezaugarriak eta landu beharreko
materiala aintzat hartuta.
BI1.5 Apar-harriaz igurzteko eta leuntzeko tratamenduak espezifikazio teknikoen arabera egiten dira, eta
eskatutako kalitatea kontuan hartuta.
BI1.6 Leuntzeko makina ongi hornitzen da, haren ahalmenaren eta landu beharreko harri-motaren arabera.
BI1.7 Azken akaberak eskatutako kalitate-mailak betetzen ditu, fabrikazio-aginduen arabera.
BI1.8 Makinak eta erremintak ongi garbitzen dira erabili eta gero, hondarrak edo obra-hondakinak kenduz,
lanabesen egoera egiaztatuz eta makina funtzionamendu-egoera egokian utziz.
BI1.9 Makinen erabilera-mantentzea maiztasun egokiarekin egiten da prebentzioko mantentze-planaren arabera,
kontsumigarri eta erreminta egokiak erabiliz eta fabrikatzaileak adierazitakoari eta enpresaren argibide teknikoei
jarraikiz.
BI1.10 Mantentze-parteak ongi betetzen dira, gorabehera egokiak idatziz eta mantentze-lanen arduradun nagusiari
edozein irregulartasunen berri emanez.

11

ERAUZKETA-INDUSTRIAK
Profesionaltasun-ziurtagiria

LB2: Azaleko tratamenduko prozesuak egitea, mutxardadurako, garreztatzeko, hareaz igurzteko/granailaketako,
zahartzeko sistemen edo bestelako tratamendu fisikoen bitartez, eskatutako akabera lortzeko, espezifikazio tekniko
partikularren arabera eta kalitateko, segurtasuneko eta ingurumen-babeseko arauak betez.
BI2.1 Tratamendua fabrikazio-aginduen arabera egiten da.

BI2.2 Kontsumigarrien parametroak egokiak dira dagokion prozesua egiteko fabrikazio-aginduei jarraikiz.
BI2.3 Makinaren elikadura egokia da produktibitatea optimizatzeko, makinaren ezaugarriak eta landu beharreko
materiala aintzat hartuta.
BI2.4 Zintaren aitzinamenduko eta buruen translazioko abiadura egokia da, landu beharreko materiala aintzat
hartuta.
BI2.5 Ondoriozko produktuek ezarritako kalitate-baldintzak betetzen dituzte.
BI2.6 Makinak eta erremintak ongi garbitzen dira erabili eta gero, hondarrak edo obra-hondakinak kenduz,
lanabesen egoera egiaztatuz eta makina funtzionamendu-egoera egokian utziz.
BI2.7 Makinen erabilera-mantentzea maiztasun egokiarekin egiten da prebentzioko mantentze-planaren arabera,
kontsumigarri eta erreminta egokiak erabiliz eta fabrikatzaileak adierazitakoari eta enpresaren argibide teknikoei
jarraikiz.
BI2.8 Mantentze-parteetan jasotako gorabehera guztiak jasotzen dira, mantentze-arduradunari horien berri
emanez.
LB3: Tratamendu kimikoak egiteko diluzioak edo produktuak prestatzea eta aplikatzea, lortu nahi den akabera-mota eta kalitatea lortzeko, espezifikazio teknikoen arabera eta segurtasun-neurriak eta ingurumen-araudia betez.
BI3.1 Tratamendua fabrikazio-aginduen arabera egiten da.
BI3.2 Kontsumigarriak egokiak dira dagokion prozesua egiteko fabrikazio-aginduei jarraikiz.
BI3.3 Diluzioak eskatutako kantitate eta proportzioetan egiten dira eta ordena egokiari jarraikiz, espezifikazio
teknikoak errespetatuz eta babes-baliabide egokiak erabiliz.
BI3.4 Makinen aitzinamendu-abiadura egokia da, landu beharreko materialaren arabera.
BI3.5 Tratamendu kimikoen (masilla-jartzea, zahartzea, koloreztatzea eta beste batzuk) ondoriozko produktuek
bete egiten dituzte espezifikazio teknikoetan ezarritako kalitate-baldintzak.
BI3.6 Produktu kimikoak toki egoki batean biltegiratzen dira, indarreko legeria betez.
BI3.7 Soberakinak eta hondakinak indarreko ingurumen-legeriaren arabera kudeatzen dira.
BI3.8 Landu beharreko materiala garbitasun- eta hezetasun-egoera ezin hobean dago.
BI3.9 Produktua piezei aplikatzen zaie espezifikazio teknikoei eta fabrikazio-aginduei jarraikiz, murgiltzeko eta
esposizioko denborak kontrolatuz.
LB4: Produktuak sailkatzea, etiketatzea eta ondorengo prozesura, biltegiratzera edo bidaltzera, bideratzea, ezarritako
fabrikazio- eta kalitate-irizpideei jarraikiz.
BI4.1 Materialen hautaketa eta sailkapena egiten da prozesuan adierazitako puntuetan eta kasuan kasu
aplikatzekoak diren kalitate-irizpideak eta espezifikazio teknikoak betez.
BI4.2 Materialaren akatsak neurtu eta kontrolatzen dira, etiketatzeko beharrezko datuak lortzeko.
BI4.3 Ekipamenduak eta baliabideak egokiak dira sailkapena egiteko, ezarritako irizpideen arabera.
BI4.4 Kontrol-parteak betetzen dira enpresaren kalitate-prozeduraren arabera.
BI4.5 Sailkatutako piezak ezarritako irizpideei jarraikiz bideratzen dira, eta gune egokietan kokatzen dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Leuntzeko makinak, garreztatzeko makinak, mutxardatzeko makinak (automatikoak, erdiautomatikoak eta eskuzkoak).
Hareaz igurzteko makina/granailatzeko makina. Presiozko ur-zorrotadaz ebakitzeko eta akabera emateko
ekipamenduak. Erretxina ateratzeko makina. Laser-ekipamendua. Zahartzeko ekipamenduak. Bainu- eta tindaketakubetak. Zizaila hidraulikoak. Mazoak, mutxardak, uhal garraiatzaileak Xaflen elikadura- eta iraulketa-sistemak. Mailu
pneumatikoak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Harrizko produktuak (harri naturaleko plaketak, plakak, lauzak eta taulak), eskatutako azaleko akaberarekin:
garreztatzea, mutxardadura, ebaketa, apar-harriz igurztea, leuntzea, hareaz igurztea, granailaketa, tindaketa, marraketa,
zahartzea, orez estaltzea, erretxina ateratzea, hidrofugatzea, kontsolidatzea, sarean sartzea, lizunaren aurkakoa.
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Erabilitako edo sortutako informazioa

Prozesu-jarraipeneko fitxak edo dokumentuak. Fabrikazio-aginduak. Biltegiko fitxak. Makinen erabilera- eta mantentzedokumentazioa. Ahozko eta idatzizko argibideak. Espezifikazio teknikoak. Mantentze-parteak, lan-parteak.

3

3. gaitasun-atala:
HARRI NATURALEAN AZKEN PRODUKTUAK LANTZEA
Kodea: UC0636_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Harri naturalean erdilandutako produktuen gaineko lanen zuinketa egitea, landu beharreko azken produktuetan
materiala ahalik eta ondoen aprobetxatzeko, fabrikazio-espezifikazio teknikoei jarraikiz.
BI1.1 Espezifikazio teknikoak zehatz-mehatz aztertzen dira lanen sekuentzia logikoa ezartzeko eta horrela emaitza
ezin hobea lortzeko, kalitate-eskakizunen barruan eta ahalik eta denborarik laburrenean.
BI1.2 Egiten diren txantiloiek aukera ematen dute produktuak jasotako espezifikazio teknikoen arabera egiteko.
BI1.3 Ebaki beharreko materialetik saihestu beharreko eremuak mugatu egiten dira, eskariaren eskakizunen
arabera.
BI1.4 Piezen neurriak espazio erabilgarrian sartzen dira, ebaketaren ordena eta orientazioa birplanteatuz materiala
ahalik eta ondoen aprobetxatzeko.
LB2: Harri naturaleko taulak eta lodiera handiak ebakitzeko beharrezko makinak eta tresnak erabiltzea, hainbat
mekanizazio-lan barne, hala nola zulatzea, fresatzea eta beste batzuk, espezifikazio teknikoen araberako piezak
lortzeko, ezarritako fabrikazio-irizpideak kontuan hartuz eta segurtasuneko eta ingurumen-babeseko araudia betez.
BI2.1 Harrizko elementuak egonkortasunez ziurtatzen dira jasotze- eta garraiatze-bitartekoen gainean.
BI2.2 Piezak makinen edo laneko bankuen gainean kokatzen dira, une oro egonkor daudela ziurtatuz.
BI2.3 Eskuzko lanetan piezak ongi kokatzen dira, lanak egiteko jarrera zuzena eta segurua ahalbidetzeko.
BI2.4 Piezak ongi kokatzen eta orientatzen dira makinetan, lanak eta akaberak behar bezala egikari daitezkeela
ziurtatzeko.
BI2.5 Lan berezietako makinen ebaketa-elementua eta/edo lanabesak egin beharreko lanen arabera muntatzen
dira, eta espezifikazio teknikoei jarraikiz.
BI2.6 Segurtasun-elementuak indarrean daude, ekipamendu osagarriak eta beharrezko hornidurak (elektrizitatea,
ura, aire konprimatua) ongi aktibatuta daude, eta lanabesak egokiak dira eta ongi kokatuta daude.
BI2.7 Aldez aurretik ezarritako funtzionamendu-parametroak kontrolatu eta doitzen dira lanak egikaritu bitartean
harriaren ezaugarrien arabera, emaitza zuzena ziurtatzeko.
BI2.8 Multzo berezi bat osatzen duten landutako piezak fabrikan muntatzen dira aldez aurretik, eta pieza guztiak
elkarren artean ongi egokituta daudela egiaztatzen da, argibideei jarraikiz.
BI2.9 Laneko fitxak ongi betetzen dira, prozesua kontrolatzeko beharrezko oharrak idatziz.
BI2.10 Ondoriozko produktuek kalitate-estandarrak betetzen dituzte.
BI2.11 Prebentzio-mantentzeko planean aurreikusitako maiztasunaz egiten da erabilera-mantentzea,
fabrikatzailearen argibideei eta enpresaren argibide teknikoei jarraikiz.
BI2.12 Mantentze-parteetan, mantentze-planean aurreikusitako informazioa dago jasota.
BI2.13 Soberakinak eta hondakinak kudeatzen dira indarreko ingurumen-legerian ezarritakoaren arabera.
LB3: Arbelaren lantze- eta esfoliazio-prozesuan erabilitako tresnak eta makinak erabiltzea, eskatutako espezifikazio
teknikoak eta lodiera betetzen dituzten piezak lortzeko, ezarritako fabrikazio-irizpideak kontuan hartuz eta indarreko
segurtasuneko eta ingurumen-babeseko araudia betez.
BI3.1 Blokea hura lantzen ari den langilearen aldera orientatzen da, blokearen fisibilitate-planoen arabera.
BI3.2 Blokea bankuaren edo lurraren gainean ezartzen da, egonkortasun-baldintza ezin hobean.
BI3.3. Blokeak lantzeko hezetasun-maila egokia duela egiaztatzen da.
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BI3.4 Blokea lantzen duen langilea distantzia eta posizio egokian kokatzen da blokea lantzeko, ebakitako piezen
bat-bateko mugimendu batek ez harrapatzeko moduan.
BI3.5 Gillotina espezifikazio teknikoen arabera erabiltzen da, ezarritako lodiera lortzeko.
BI3.6 Lortutako produktuak plano lau eta jarraituak dauzka.
BI3.7 Amaitutako piezak segurtasun-baldintzetan mugitzen eta pilatzen dira.
BI3.8 Lortutako formatuek ezarritako kalitate-betekizunak betetzen dituzte.
BI3.9 Soberakinak eta hondakinak kudeatzen dira indarreko ingurumen-legerian ezarritakoaren arabera.
BI3.10 Makina eta erreminten garbiketa eta erabilera-mantentzea ezarritako planari jarraikiz egiten dira.
LB4: Ondoriozko produktuak sailkatzea, etiketatzea, enbalatzea eta kargatzea produktuen kalitatearen eta ezaugarri
espezifikoen arabera, ondoren biltegiratzeko edo bidaltzeko eta indarreko ingurumen-babeseko araudia betez.
BI4.1 Produkzio-prozesuan adierazitako puntuetan egiten da materialen hautaketa eta sailkapena, kasuan kasu aplikatzekoak
diren espezifikazio teknikoak eta kalitate-irizpideak betez.
BI4.2 Erabilitako ekipamenduak egokiak dira sailkapena ezarritako irizpideen arabera egiteko.
BI4.3 Sailkatutako piezak ezarritako irizpideei jarraikiz bideratzen dira, eta eremu egokietan jartzen dira.
BI4.4 Piezak, kaxak edo paletak etiketatzen eta/edo markatzen dira enpresaren argibide teknikoei jarraikiz.
BI4.5 Piezak ongi eta bitarteko egokiak erabiliz manipulatzen dira.
BI4.6 Enbalajea diseinatzen eta/edo hautatzen da produktu bakoitzera eta garraiobide bakoitzera egokituz, kasuan kasu
aplikatzekoak diren argibide teknikoei jarraikiz.
BI4.7 Produktuak garraiobidean kargatzen dira, bitarteko egokiak erabiliz.
BI4.8 Materiala ongi estibatu eta immobilizatzen da garraiobidearen gainean, kargaren banaketa kontuan hartuz.
BI4.9 Kargatutako materiala irteerako partearekin alderatzen da, eta ohar egokiak idazten dira jarraian behin betiko
dokumentazioa osatzeko.
BI4.10 Enbalajearen hondarrak indarreko ingurumen-legeriaren arabera kudeatzen dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Ebakitzeko makina automatikoak, besokoak edo zubikoak. Molduratzeko makinak. Hidroebaketako ekipamendua.
Zenbakizko kontroleko mekanizazio-zentroak. Kalibragailua. Zizaila eta eskafilagailua. Fresatzeko eta zulatzeko
makinak. Eskizko makinak eta horietako lanabesak: disko-makinak, mailu pneumatikoak, ebaketa- edo leunketa-diskoak,
punta-zizelak. Hargintzako erreminta eta lanabesak: ziriak, zizelak, punta-zizelak, igeltsero-mailuak, mazoak eta
hargintzako beste mailu batzuk. Paketatzeko makinak. Zumitzak jartzeko makinak. Iltzatzeko makinak. Zura ebakitzeko
makinak. Txantiloiak egiteko materiala. Marrazketa- eta neurketa-elementuak. Kargatzeko eta deskargatzeko
baliabideak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Arbel-formatuak. Zoladurak eta plakazko estaldurak. Errodapiak. Mailak. Gaineko sukaldeak. Erlaitzak. Janbak. Dintelak.
Galtzada-harriak. Zintarriak. Balaustreak. Eskudelak. Zutabeak. Harlanduzko obrak. Parpainarria. Eraikuntza eta
dekoraziorako askotariko piezak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Ebaketa-aginduak. Materialaren ezaugarriak. Argibide operatiboak. Diseinuak eta planoak. Prozesu-jarraipeneko fitxak
edo dokumentuak. Biltegiko fitxak. Makinen erabilera- eta mantentze-dokumentazioa. Ahozko eta idatzizko argibideak.
Espezifikazio teknikoak. Mantentze-parteak, lan-parteak.

4

4. gaitasun-atala:
KARGAK ORGA JASOTZAILEEKIN MANIPULATZEA
Kodea: UC0432_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
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LB1: Material eta produktuen mugimendu-aginduak behar bezala interpretatzea material eta produktu horiek kargatu edo
deskargatzeko, azkenean biltegiratzeko, hornitzeko, bidaltzeko edo fluxu logistikoan beste edozein mugimendu egiteko.

Harri naturala lantzea

BI1.1 Mugitzekoak diren material eta produktuak identifikatu behar dira, horiek eta jasotako agindu idatzi edo
ahozkoak uztartzen direla egiaztatuta.
BI1.2 Materiala edo produktua karga-unitateak itxuraz deformazio edo kalterik ez badu onartzen da soilik, eta
halakorik detektatzen bada, arduradun hurrenari jakinarazten zaio.
BI1.3 Garraiobideak (orga konbentzionala, erretraktila, eskuzko transpaleta edo elektrikoa, pilagailua, besteak
beste) kargaren, eragiketen eta eragiketa horiek egin beharreko baldintzen arabera hautatzen dira.
BI1.4 Kargaren akats edo desadostasunen bat detektatzen bada, berehala jakinarazten zaio zerbitzuaren
arduradunari.
LB2: Produktu eta karga-unitateak behar bezala maneiatzea ondoren manipulatzeko, prozedura-aginduei edo jasotako
argibideei jarraikiz.
BI2.1 Manipulazio-baliabideak protokoloaren arabera erabiltzen dira, lan-arriskuen prebentzio-arauei jarraikiz eta
ingurumena errespetatuta.
BI2.2 Manipulatutako karga-unitate edo produktu bakoitzean kanpoko itxura ezarritako protokoloarekin uztartzen
dela egiaztatzen da.
BI2.3 Desestibatze edo pilatik ateratze bidez ateratako kargak berehala jaisten dira gune garaietatik lurraren
mailara maniobrak egin aurretik arriskuak saihesteko (orga iraultzea, istripu-arriskua operadorearentzat eta
inguruko langileentzat, instalazioei eragindako kaltea, besteak beste).
BI2.4 Karga behar bezala lagatzen da esleitutako gune edo albeoloan (apalategia edo zoruaren mailan), orga
angelu zuzenean jarrita apalategiarekiko edo pilatutako kargarekiko eta masta posizio bertikalean duela.
LB3: Orga automotorrak edo eskuzkoak maneiatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz, ingurumeneko lan-arriskuen
prebentzio-arauak beteta.
BI3.1 Operadoreak behar bezala erabiltzen ditu kargak manipulatzeko ekipamenduak jasotako segurtasuneko
informazio espezifikoaren arabera.
BI3.2 Karga-mugimenduetan beti errespetatzen da orgaren karga nominaleko ahalmena edo dagokion hondarahalmena, inplementuren bat muntatzen bada.
BI3.3 Kargaren antolaerak eta kokapenak eta haren euspenak inplementurik erabiliz gero, aurreikusi gabeko edo
segurua ez den mugimendu oro saihesten du.
BI3.4 Desplazamenduak seinaleztatutako zirkulazio-bideetatik egiten dira eta, ahal dela, oinezkoen zirkulaziotik
bereiz, gidatze segurua izateko prestatutako seinaleak errespetatuta.
BI3.5 Operadoreak orga maneiatzen du norbera babesteko ekipamendua eta segurtasun-gerrikoa edo eusteko
sistema une oro erabiliz, behar adinako ikuspenarekin eta, beharrezkoa denean, ohartarazteko ikus- eta argiseinaleak baliatuz.
BI3.6 Maldan egin beharreko ibilbidea atzerantz egiten da, maldaren gainean norabidea aldatu gabe.
BI3.7 Orga behar bezalako ikuspenarekin maneiatzen da, eta, baldintza egokirik izan ezean, atzerantz mugitzen
da, ohartarazteko ikus- eta argi-seinaleak erabiliz.
BI3.8 Operadoreak ezin du inoiz orga gainean inor garraiatu, inondik inora.
BI3.9 Orgak esleitutako eta baimendutako eremuetan aparkatzen dira, pizteko giltza kentzen da eta eskuzko
frenoari eragiten zaio.
LB4: Mantentze-orga automotorren edo esku-trakziokoen lehen mailako mantentze-lanak egitea, horiek erabiltzeko
ezarritako gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak betetzen dituztela ziurtatuz.
BI4.1 Segurtasunez gidatu eta manipulatzeko ezarritako elementuak, hala nola frenoak, pneumatikoen egoera,
jasotze-sistema, likido hidraulikoaren edo erregaiaren ihesik eza, soinu- eta ikus-seinaleak eta abar, ezarritako
aldietan aztertzen dira.
BI4.2 Operadoreak jakinaren gainean egon behar du ekipamendua segurtasunez erabiltzeko ekipamenduaren
eraikuntza-baldintzei dagokienez indarreko legerian ezarritako azterketa teknikoen inguruan, eta ez-betetzeak
jakinarazi behar ditu berehala zuzentzeko.
BI4.3 Lehen mailako mantentze-lanak egiten dira enpresak ezarritako prozedurak eta dokumentazio teknikoa
kontuan hartuz.
BI4.4 Matxura bat detektatzen bada, eta bereziki funtzionamendu eta maneiu seguruari kalte egiten badio,
ekipamendua gelditu egin behar da eta goragoko arduradunari jakinarazi behar zaio, konpontzeko.
LB5: Materialak kargatzea edo deskargatzea jasotako argibideei jarraikiz, eta, hala badagokio, arduradun batek
gainbegiratuta.
BI5.1 Entregatu edo jaso beharreko kopuruak egiaztatzen dira entrega- edo harrera-albaranaren arabera, hurrenez
hurren.
BI5.2 Salgaiak bitarteko egokiak erabiliz manipulatzen dira, aldaketak edo kalteak saihesteko.
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BI5.3 Karga-unitate bakoitzean, salgaia babesten duten enbalaje, ontzi edo edukiontziak egoera onean daudela
egiaztatzen da, arduradunari egoera txarraren edo hausturaren ondorioz izandako lermak jakinarazita.
BI5.4 Kargak kanpoko garraiobideetan jartzen dira kargen segurtasuna ziurtatuta, eta jasotako argibideen arabera
kokatzen da barrualdean.
LB6: Lehengaiak eta materialak garraiatzea eta produkzio-lineak horiez hornitzea, eta produkzio-prozesuetan sortutako
hondakinak xede horretarako aurreikusitako eremuetara eramatea.
BI6.1 Materialen, osagaien edo hornigaien irteerako/entregako agindua ezarritako prozeduren arabera jasotzen
da, eta jarraian interpretatu egiten da, horiek prestatzeko jasotako argibideei jarraikiz.
BI6.2 Lehengaiak garraiatzen dira ezarritako baliabideak erabiliz, horretarako baimendutako eremuetan, behar den
moduan eta aurreikusitako unean, produkzioan disfuntziorik ez eragiteko.
BI6.3 Sortutako hondakinak aldez aurreko baimenarekin garraiatzen dira, eta baimen horrek adierazi behar du
hondakin horiei, hala badagokio, tratamendu egokia ezarri zaiela ingurumenaren edo osasunaren kutsadura
saihesteko.
BI6.4 Sortutako hondakinak segurtasunez garraiatzen dira eta aurreikusitako toki edo eremuetan uzten dira,
ingurumena ez kutsatzeko.
LB7: Langileen lan- eta osasun-arriskuak prebenitzeko ezarritako segurtasun-neurriak hartzea.
BI7.1 Lan-arriskuak prebenitzeko planaren arabera horrelakorik eskatzen duten jardueretan, eskatutako norbera
babesteko ekipamenduak erabiltzen dira.
BI7.2 Karga-unitateen eskuzko manipulazioak gai horren inguruan ezarritako erregelamenduen xedapenak
betetzen ditu, besteak beste bizkarrean eta gerrian traumatismoak izateko arriskua saihesteko.
BI7.3 Babes-ekipamenduek erabiltzeko egoera ezin hobean egon behar dute une oro.
BI7.4 Orgak gidatzean eta kargak manipulatzean betiere kontuan hartu behar da eragiketa horiek hirugarrenentzat
arriskugarri izan daitezkeela.
BI7.5 Orgak aparkatzeko eremuek seinaleztatuta egon behar dute, gidatzeko arriskutsuak izan daitezkeen material
edo elementurik gabe.
LB8: Izakinen kontrolean laguntzea, egiten duen karga-mugimenduari buruzko informazioaren berri emanez.
BI8.1 Transmititzen den informazioak zehaztasunez jasotzen ditu manipulatutako karga-unitateak.
BI8.2 Datuei buruzko informazioa modu digitalean transmititzen da ekipamendu eramangarrien bitartez, edo
enpresak ezarritako idatzizko euskarrian.
BI8.3 Sortutako informazioa arduradunak ezarritako unean ematen da, edo enpresaren arauei jarraikiz.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak

Mantentzeko orga automotorrak, elektrikoak edo termikoak, kargako beharrezko ahalmen nominala dutenak. Eskuzko
orgak. Datuak transmititzeko ekipamendu eramangarriak. Barra-kodeen eta bestelakoen irakurgailuak. Edukiontziak eta
paletak. Kargen tipologiara egokitutako apalategiak. Hainbat jatorri eta izaeratako salgaiak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Manipulatutako, garraiatutako, estibatutako edo metatutako karga-unitateak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Erabilitakoa: Gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak ezarriz lan-arriskuak prebenitzeko legea garatzen duen
araudia. Kargatzeko esku-manipulazioari buruzko eta mantentze-orga automotorrei buruzko erregelamenduak onartzen
dituzten ministerio-aginduak. Produktuak kargatu edo deskargatzeko, garraiatzeko eta/edo barne-hornikuntzarako
aginduak. Materialak eta produktuak kodetzea. UNE arauak. Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalak edo
bestelako erakunde publiko edo pribatuek emandako dokumentazioa. Sortutakoa: Idatzizko eta euskarri digitaleko
dokumentuak, material eta produktuen mugimendua eta garraioa kontrolatzeko.
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5

5. gaitasun-atala:
KARGAK ZUBI-GARABI ETA POLIPASTOEKIN MANIPULATZEA
Kodea: UC0637_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Materialak eta produktuak mugitzeko aginduak interpretatzea, material eta produktu horiek hartzeko, biltegiratzeko,
eraldatzeko, bidaltzeko edo fluxu logistikoan beste edozein mugimendu egiteko.
BI1.1 Mugitzekoak diren material eta produktuak identifikatu behar dira, eta jasotako agindu idatzi edo ahozkoetan
ezarritakoarekin uztartzen direla egiaztatu.
BI1.2 Egiaztatu beharra dago material edo produktuek kalitate- eta pisu-espezifikazioak eta eskatutako neurriak
betetzen dituztela, eta, irregulartasunik detektatzen bada, zerbitzuaren arduradunari jakinarazi behar zaio.
BI1.3 Egiaztatu beharra dago mugitu beharreko kargak ez duela gainditzen zubi-garabiak edo polipastoak kargapuntu bakoitzerako onartutako gehieneko ahalmena.
BI1.4 Kargako lanabesak edo osagarriak material edo produktuen ezaugarri eta helmugen arabera hautatzen dira,
ezarritako arauei jarraikiz.
LB2: Materialak eta produktuak kargatzeko eta deskargatzeko eragiketak segurtasunez manipulatzeko moduan egitea,
horien ezaugarrietara egokitutako lanabesak eta osagarriak erabiliz eta ezarritako prozedurei jarraikiz.
BI2.1 Kargako osagarriak eta lanabesak protokoloaren arabera erabiltzen dira, lan-arriskuak prebenitzeko arauei
jarraikiz.
BI2.2 Euspen-puntuak zehazten dira ezarritako protokoloen arabera, produktuan edo enbalajean adierazitako
argibideen arabera edo eslingaren euspenak osatutako angeluaren arabera.
BI2.3 Kargako aurreko eragiketan, salgaia kokatzen da salgaiaren ezaugarrien arabera eta/edo helmugako
kokapenaren arabera.
BI2.4 Zubi-garabia edo polipastoa salgaiaren bertikalean jartzen da salgaia jasotzeko, kargaren arrastea edo
trakzio inklinatua saihesteko.
BI2.5 Karga ongi uzten da esleitutako helmugan, eta, jarraian, egonkor dagoela egiaztatzen da eta eusteko
beharrezko eragiketak egiten dira ezarritako prozeduren arabera, ingurumen-babeseko eta segurtasuneko arauei
jarraikiz.
BI2.6 Lanabesak kargatik bereizi eta dagokien tokian ongi kokatzen dira, ezarritako prozedurari jarraikiz eta
segurtasuneko araudia betez.
BI2.7 Zubi-garabian edo polipastoan karga eskuz zintzilikatzeko edo jaisteko eragiketak zubi-garabiaren edo
polipastoaren zuzeneko edo zeharkako kontrola galdu gabe egin behar dira.
LB3: Zubi-garabia edo polipastoa maneiatzea, materialak eta produktuak mugituz horiek hartzeko, biltegiratzeko,
eraldatzeko edo bidaltzeko, jasotako jarraibide eta ezarritako prozedurei jarraikiz, eta, hala badagokio, arduradun batek
gainbegiratuta.
BI3.1 Salgaia pixka bat jasotzen da, eta berehala jaisten da, poliki-poliki, baldin eta ongi egonkortuta edo eutsita ez
badago.
BI3.2 Karga modu uniformean mugitu behar da, kulunkatu gabe eta ahalik eta altuerarik txikienean.
BI3.3 Karga mugitzean, materialaren masa eta desplazamenduaren abiadura hartu behar dira kontuan,
maniobraren hasieran eta amaieran bereziki.
BI3.4 Ibilgailu edo atoi batetik kargatzeko edo deskargatzeko eragiketei arreta berezia eskaini behar zaie, ibilgailua
irmotua eta balazta jarrita dagoela eta gidaria ibilgailuaren kabinan ez dagoela egiaztatuz.
BI3.5 Produktuak mugitzen dira ezarritako ibilbideei jarraikiz eta horretarako erreserbatutako eremuaren barruan.
BI3.6 Egiaztatu beharra dago zubi-garabien eta polipastoen pasabide seinaleztatuetan objekturik eta pertsonarik
ez dagoela, istripuak saihesteko.
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BI3.7 Egiaztatu beharra dago kargen mugimenduak ez duela eragiten une berean kargak manipulatzeko erabiltzen
ari diren beste bitarteko batzuetan.
BI3.8 Kargak mugitzeko, makinaren eskuliburuan agindutakoa bete behar da eta ezarritako segurtasun-neurriak
errespetatu, karga esekiak une oro zainduz.
BI3.9 Gauean edo ikuspena nahikoa ez dela egindako mugitze-eragiketetan, argitzeko sistemak egin beharreko
zereginetarako egokiak direla egiaztatu behar da.
BI3.10 Eragiketa langile laguntzaile baten laguntzarekin egiten da, ezarritako seinale-sistemaren bitartez, baldin
eta kargaren ibilbidearen zati bat, ez zuzenean ez gailu osagarrien bitartez, ikusteko modurik ez badago.
BI3.11 Salgai bat zubi-garabi batez eta beste karga-elementu batez batera manipulatzeko eragiketak horretarako
ezarritako prozedura espezifikoari jarraikiz egiten dira, eta horretarako izendatutako gainbegiratzailearen aurrean.
BI3.12 Salgaien eta produktuen mugimenduari buruzko informazioa dagozkion parte edo agiri teknikoetan jasotzen
da, eta zehaztasunez eta behar den garaian transmititzen da, zehaztutako prozedurei jarraikiz, prozesuaren
kontrolean laguntzeko.
LB4: Zubi-garabiaren eta polipastoaren lehen mailako mantentze-lanak egitea haren funtzionamendu ezin hobea
ziurtatzeko, laneko zein ingurumeneko arriskuen prebentzio-xedapen aplikagarriak betez.
BI4.1 Garabiko elementu nagusien egoera bisualki egiaztatzen da martxan jarri aurretik, eta zerbitzuko
arduradunari ematen zaio aurkitutako edozein irregulartasunen berri, eta garabia geldiarazten da, seinale egokia
jarrita, beharrezkotzat jotzen bada.
BI4.2 Lanaren hasieran, frenoak, larrialdietan gelditzeko gailuak, karrera-amaierak, gizon hilaren sistema, kable eta
kateak, eusteko eta desplazatzeko errailak, kontrolak eta etengailuak funtzionamendu-egoera ezin hobean daudela
egiaztatzen da.
BI4.3 Mantentzeko eragiketak egiteko, garabiak hutsik egon behar du, geldirik eta deskonektatuta, konektatzeko
gailuetara inor ere sartu ezin daitekeela bermatuta.
BI4.4 Mantentze-lanei buruzko planean aurreikusitako maiztasunaz egiten dira garbitzeko, koipeztatzeko eta
mailak egiaztatzeko eragiketak, kontsumigarri eta erreminta egokiak erabiliz eta fabrikatzailearen argibideei eta
enpresaren argibide teknikoei jarraikiz.
BI4.5 Lurretik egin ezin daitezkeen lanak plataforma gainean egiten dira, edo bestela altueran lan egiteko
bestelako bitarteko egoki eta seguruak erabiliz.
BI4.6 Jasotzeko lanabesak eta osagarriak egoera onean daudela egiaztatu behar da, baita ongi identifikatuta eta
zehaztuta daudela ere, eta baldintza horiek betetzen ez dituztenak alde batera utzi behar dira.
BI4.7 Jasotzeko lanabesak eta osagarriak, fabrikatzaileak ezarritako baldintzetan biltegiratzen dira, ez hondatzeko.
BI4.8 Mantentze-parteak ongi betetzen dira, gertatutako gorabeherak idatziz eta zerbitzuaren eta/edo mantentzelanen arduradunari edozein irregulartasunen berri emanez.
LB5: Lan-arriskuak eta material eta ekipoetarako kalteak prebenitzeko ezarritako segurtasun-neurriak hartzea.
BI5.1 Zubi-garabia edo polipastoa maneiatzeko, agindutako norbera babesteko ekipamenduak erabili behar dira
une oro, seinale akustiko eta optikoen funtzionamendu egokia egiaztatuz eta ikuspena nahikoa dela bermatuz.
BI5.2 Zubi-garabian edo polipastoan pertsonak garraiatzearen derrigorrezkotasuna une oro bete behar da.
BI5.3 Aire zabaleko lanak eten egiten dira baldin eta eguraldiak arriskuan jartzen badu langile eta ekipamenduen
segurtasuna.
BI5.4 Kakoa jaso egiten da behin egin beharreko lanak amaitu ondoren edo kargarik gabe jarduten denean,
pertsona eta objektuekiko talkak saihesteko.
BI5.5 Egiaztatu beharra dago jardun-eremuetako seinaleak arauetan ezarritakoarekin bat datozela eta egoera ezin
hobean daudela.
BI5.6 Produktu toxiko eta arriskutsuak manipulatzeko, laneko nahiz ingurumeneko arriskuen prebentzioari
dagokionez kasu horietarako ezarritako espezifikazioak bete behar dira.
BI5.7 Arrisku bereziak dituzten ingurune berezietan, zubi-garabietan egin beharreko eragiketetan, kasu horietan
aplikatu beharreko araudia bete behar da lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
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Zubi-garabia, portiko-motako zubi-garabia, polipastoa, garabi-besoak, errailbakarra. Datuak transmititzeko ekipamendu
eramangarriak. Barra-kodeen eta bestelakoen irakurgailuak. Eslingak, kakoak, girgiluak, bentosak, pintzak, sareak,
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olanak, kableak, kateak, sokak, kontainer-ontziak edo spreaderrak, palonierrak edo eusteko habeak. Kontainerrak eta
paletak. Babesgarriak. Poleak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Manipulatutako, banatutako, kargatutako, deskargatutako, lekualdatutako, biltegiratutako, estibatutako edo pilatutako
karga-unitateak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Erabilitakoa: Lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudia, kargen mugimenduari, lan-ekipamenduen erabilerari, norbera
babesteko ekipamenduen erabilerari, seinaleei eta lantokiaren ordenari eta garbitasunari dagokienez. Enpresaren
arriskuen azterketa- eta ebaluazio-dokumentua eta, hala badagokio, segurtasun- eta osasun-dokumentua.
Fabrikatzailearen argibide-eskuliburuak. Enpresaren mantentze-lanei buruzko plana. Prozedura orokorrak eta eragiketa
espezifikoetarako prozedurak. Laneko aginduak. Materialak eta produktuak kodetzea. Garabi eta jasogailuei buruzko
UNE arauak. Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalak edo bestelako erakunde publiko edo pribatuek
emandako dokumentazioa. Sortutakoa: Idatzizko eta euskarri digitaleko dokumentuak, material eta produktuen
mugimendua eta garraioa kontrolatzeko. Mantentze-parteak. Gorabehera-parteak.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO BLOKEEN EBAKETA
2. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO AZALEKO TRATAMENDUAK
3. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEAN AZKEN PRODUKTUAK LANTZEA
4. prestakuntza-modulua:
KARGEN MANIPULAZIOA ORGA JASOTZAILEEKIN
5. prestakuntza-modulua:
KARGEN MANIPULAZIOA ZUBI-GARABI ETA POLIPASTOEKIN
6. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALA LANTZEKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
5
6
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1

1. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO BLOKEEN EBAKETA
Kodea: MF0634_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0634_2 Harri naturaleko blokea ebakitzea.
Iraupena: 130 ordu
1.1 prestakuntza-atala
HARRI NATURALEKO BLOKEAREN HARRERA ETA BILTEGIRATZEA
Kodea: UF0477
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Blokeen harrera egiteko eta blokeak sailkatzeko ezarritako prozedurak aplikatzea, blokeen ezaugarriei eta merkatuestandarrei jarraikiz, eta neurriak eta kalitatea egiaztatuz.
EI1.1 Blokeen parkea antolatzeko beharrezko baldintzak identifikatzea, eskuragarri dagoen espazioa optimizatuz eta
materialen mugimendu eta ibilbideak murriztuz.
EI1.2 Blokeen kalitate-estandar nagusiak identifikatzea, harri-mota bakoitzaren arabera.
EI1.3 Blokeak neurtu eta sailkatzeko erabili ohi diren irizpideen berri izatea.
EI1.4 Bloke-parkearen neurrien eta biltegiratu beharreko materialaren bolumenaren araberako kasu praktiko batean:
Antolaketa-irizpideak ezartzea.
- Hartu beharreko segurtasun-neurriak deskribatzea.
Harrizko blokeak garbitzea eta ikuskatu ahala sailkatzea.
Blokeak neurtzea.
Emaitza markatu eta erregistratzea, ezarritako kodetze-sistemaren arabera.
- Blokeak parkean estibatu eta egonkortzea.

Edukiak:
1. Harri naturaleko blokeen harrera
-

Blokearen harrera
Blokearen deskarga
Blokeen garbiketa
Kodetzea eta erregistratzea.

2. Harri naturaleko blokeen sailkapena
- Harri naturala. Harri naturalaren ezaugarri fisiko eta mekanikoak.
- Harri naturalaren irregulartasunak: akatsak, zintak, betak, kontzentrazioak, pitzadurak, ileak, hutsune txikiak,
orbanak, kristalizazioak.
- Harri naturalaren motak.
- Harri naturaleko blokeak kontrolatzeko irizpideak.
- Blokearen kalitate-estandarrak. Onartzeko eta baztertzeko irizpideak.
- Blokeak neurtzeko eta sailkatzeko sistemak.
- Kodetzea eta erregistratzea.
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3. Harri naturaleko blokeak biltegiratzea
-

Blokeen parkea. Ezaugarriak eta antolaketa.
Blokeak biltegiratzea.
Kodetzea eta erregistratzea.
Biltegiak kontrolatzeko terminal informatikoak.

1.2 prestakuntza-atala
HARRIZKO BLOKEAK EBAKITZEKO MAKINEN MANEIUA
Kodea: UF0478
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Harri naturaleko blokea ebakitzeko makina, erreminta eta bitarteko osagarri guztiak sailkatzea, horien ezaugarriak eta
ahalmenak identifikatuz
EI1.1 Blokea ebakitzean erabilitako makina-mota nagusiak bereiztea: ehungailuak, disko-zerrak, hari-makinak, zizailak
eta beste batzuk, harri motekin eta lortu beharreko produktuekin lotuz.
EI1.2 Blokea ebakitzeko makina nagusien funtzionamendua eta ezaugarriak deskribatzea.
EI1.3 Prozesuan esku hartzen duten instalazio eta ekipamendu osagarriak deskribatzea, ebaketa-sistemekin lotuz.
EI1.4 Ebaketa-prozesu bakoitzerako beharrezko kontsumigarriak sailkatzea, haien funtzioen eta tipologiaren arabera.
EI1.5 Ebaketa-prozesuan kontrolatu beharreko parametro nagusiak zerrendatzea, eta harri-mota bakoitzaren araberako
balio onenen berri izatea.
A2: Harri naturaleko blokeak prestatzeko eta zerratzeko eragiketak egitea, ezarritako prozedurei jarraikiz eta lan-arriskuen
prebentzioko eta ingurumen-babeseko indarreko araudia betez.
EI2.1 Harriaren ebaketa naturaleko planoak bereiztea, elementu eramaileetan ongi kokatzeko.
EI2.2 Ebaketa-prozesuaren fase eta eragiketa desberdinak identifikatzea, dagozkien sistemekin lotuz.
EI2.3 Eskuragarri dauden ebaketa-makinen, ebaki beharreko materialaren ezaugarrien eta lan-agindu jakin baten
araberako kasu praktiko batean:
Eragiketa-sekuentziarik onena ezartzea.
- Segurtasun-sistemen funtzionamendua egiaztatzea.
- Blokeak elementu eramaileen gainean kokatzea, nibelatzea, zuzentzea eta egonkortzea, segurtasun-baldintzei
jarraikiz, ondoren ebakitzeko.
Ebaketa-lanabesak muntatzea eta prestatzea.
Zerratze-zikloa ongi programatzea.
Makina martxan jartzea, erabilera-eskuliburuan ezarritako prozedurari jarraikiz.
- Kontrol-parametroak erregulatzea, ezarritako perdoien barruan egin dadin prozesua.
- Prozesuko parametroak dagokion partean erregistratzea.
Hartu beharreko segurtasun-neurriak ongi deskribatzea.
Ebaketarako erabilitako kontsumigarrien higadura-maila balioestea.
Hozgarri-ekarpena eta nahasketa urratzailea haztatzea ehungailu tradizionalaren kasuan.
Ondoriozko produktuak egonkortzea, ondoren garraiatzeko.
EI2.4 Ebaketa-eragiketetarako hartu beharreko segurtasun-neurriak zerrendatzea, norbera babesteko ekipamenduei,
larrialdi-geldialdiei, hesi babesleei eta argi-seinaleei dagokienez bereziki.
BI2.5 Ebaketa-prozesuko hondakinak kentzeko, birziklatzeko eta tratatzeko oinarrizko gailuak deskribatzea.

Edukiak:
1. Blokea ebakitzeko makinak
- Ehungailuak: tradizionalak eta diamantatuak. Ezaugarriak, funtzioak eta aplikazioak.
- Disko-zerrak: motak, ezaugarriak, funtzioak eta kontsumigarriak.
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-

Hari diamantatuko makinak: hari bakarrekoak eta hari askotarikoak. Ezaugarriak eta funtzioak. Hari-motak.
Blokea ebakitzeko bestelako makinak. Ezaugarriak eta funtzioak.
Instalazioak eta ekipamendu osagarriak.
Kontsumigarriak.

2. Blokea ebakitzeko prestaketa.
-

Harri naturalaren motak, gogortasunaren arabera.
Harri naturaleko blokeak. Zerratzeko aukerak. Ebaketa-planoak. Hautatzeko irizpideak.
Zubi-garabia. Gehieneko karga.
Blokeak eslingatzeko teknikak.
Blokeak mugitzeko segurtasun-neurriak.
Blokeak elementu eramaileetan zuzentzeko, nibelatzeko eta egonkortzeko teknikak. Segurtasun-neurriak.

3. Harri naturala ebakitzeko prozesua.
- Ebakitzeko prozedurak hainbat makinatan: Ehungailua. Diskodun ebaketa-makinak. Haridun ebaketa-makinak.
Bestelako makina eta erremintak.
- Ebaketarekin lotutako informazio teknikoa.
- Ebaketa-aginduak: interpretazioa.
- Ebaketa-lanabesen muntaketa.
- Zumitzak jartzea.
- Zumitzak elikatzeko granaila.
- Eragiketa-prozesuak. Makinen programazioa. Martxan jartzea. Eragiketa.
- Ebaketa-prozesua kontrolatzeko teknikak. Kontroleko parametroak: presioa, abiadura, lohien zirkulazioa eta
granaila.
- Hozgarri- eta urratzaile-nahasketa. Nahasketen dentsitatearen kontrola. Granulometria-kontrola. Urratzailearen
ezaugarrien neurketa.
- Garbiketa eta berrarmatzea.
- Ebaketa-eragiketetarako baliabide osagarrien tipologia.
- Hidrogarbigailuak
- Bentosak, eslingak, pintzak.

4. Blokea ebakitzeko makinak mantentzea.
-

Ebaketa-makinak mantentzea: prebentiboa, zuzentzailea eta prediktiboa.
Erabilitako erreminta eta ekipamendu osagarriak.
Blokea ebakitzeko makinetarako mantentze-eragiketa nagusiak.
Erabilerari eta mantentze-lanei buruzko eskuliburuak.
Mantentze-lanetako plana. Interpretazioa.
Mantentze-parteak. Lantzea.

5. Segurtasun- eta ingurumen-neurriak blokea ebakitzeko eragiketetan.
-

Blokea ebakitzeko lan-arrisku nagusiak.
Segurtasun-neurriak.
Norbera babesteko elementuak.
Makinen segurtasun-gailuak.
Ingurumenaren babesa. Sentsibilizazioa eta kontrola.
Ingurumen-arrisku nagusiak. Hondakinak. Isurketak. Hauts-emisioa. Zarata.
Ingurumena babesteko neurriak.

1.3 prestakuntza-atala
PRODUKTU ERDILANDUEN KALITATE KONTROLA
Kodea: UF0479
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin.
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Zerratzeko produktuak hautatzea eta sailkatzea, produktuen neurrien arabera eta ezarritako kalitate-irizpideak
errespetatuz.
EI1.1 Harri naturaleko xafla eta taulei aplikatu beharreko merkatuko kalitate-estandarrak identifikatzea.
EI1.2 Ebaketa-prozesuetan sor daitezkeen akatsak zerrendatzea, kausa posibleak identifikatuz.
EI1.3 Blokea ebakitzearen ondoriozko produktuak kalitate-estandarrekin alderatzea.
EI1.4 Blokea ebakitzearen ondoriozko produktuek eduki behar dituzten ezaugarriak bereiztea, ondoren ezar
dakizkiekeen tratamenduen arabera.
EI1.5 Blokea ebakitzearen ondoriozko produktuak neurtzeko eta sailkatzeko sistemak aplikatzea.
EI1.6 Blokea ebakitzearen ondoriozko produktuei buruzko informazioa identifikatzeko eta erregistratzeko sistemak
aplikatzea.
EI1.7 Xaflak segurtasun-baldintzetan manipulatzeko, egonkortzeko eta biltegiratzeko prozesu egokiaren berri izatea.

Edukiak:
1. Kalitate-sistemak: harri naturaleko blokeen ebaketari aplikatzea.
Kalitatearen kontzeptua.
Normalizazioa. Ziurtatzea. Saiakuntzak. Ikuskapena.
Kalitatea kontrolatzeko prozesua. Kontrol-eragiketak.
Kalitatea hornikuntzan. Produktuaren kalitatea.
Harri naturala. Harri naturalaren ezaugarri fisiko eta mekanikoak.
Harri naturalaren irregulartasunak: akatsak, zintak, betak, kontzentrazioak, pitzadurak, ileak, hutsune txikiak,
orbanak, kristalizazioak.
- Harri naturalaren motak.
-

2. Harri naturaleko produktu erdilanduen kalitate-kontrola.
-

2

Lortutako produktuaren kalitatea kontrolatzeko teknikak.
Harri naturaleko xafla eta taulen kalitate-estandarrak.
Ezaugarri geometrikoak neurtzeko eta akatsak detektatzeko teknikak.
Kalibreak, nibelak, plomuak eta lupak. Erabilera.
Ebaketaren akatsak: jatorria.

2. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO AZALEKO TRATAMENDUAK
Kodea: MF0635_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0635_2: Harri naturalean azaleko tratamenduak prestatzea eta egitea.
Iraupena: 130 ordu
2.1 prestakuntza-atala
HARRI NATURALA APAR-HARRIZ IGURZTEA ETA LEUNTZEA
Kodea: UF0480
Iraupena: 50 ordu
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko teknika guztiak deskribatzea, azaleko akabera ezarritako kalitate-baldintzei jarraikiz
lortzeko aukera ematen dutenak, erabili beharreko makinak, urratzaileak, eskuilak eta kontsumigarriak, eta jarraitu beharreko
prozedurak identifikatuz, materialaren ezaugarriak kontuan hartuta.
EI1.1 Harri naturalari aplikatutako apar-harriz igurzteko eta leuntzeko prozesuak deskribatzea, haien
funtzionaltasunarekin lotuz.
EI1.2 Apar-harriz igurzteko edo leuntzeko eragiketak zerrendatzea, tratatu beharreko materialaren arabera.
EI1.3 Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko tratamenduetan esku har dezaketen makinak zerrendatzea, horien ezaugarriak
eta osagaiak identifikatuz eta egin beharreko tratamenduarekin lotuz.
EI1.4 Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko tratamenduak egiteko beharrezko urratzaileak, material osagarriak eta
kontsumigarriak izendatzea, horien aplikazioak eta lortutako azken akaberaren ezaugarriak identifikatuz.
EI1.5 Lortu beharreko akabera-motaren eta -mailaren arabera erabili beharreko metodoa, sekuentzia eta lanabesak
zehaztea.
EI1.6 Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko tratamendu fisikoen lan-arriskuen, lan-ekipamenduen erabilera-arauen eta
erabilitako makinen babes-baliabideen funtzioen berri izatea.
A2: Harri naturala apar-harriz igurzteko eta/edo leuntzeko teknikak aplikatzea azaleko akabera eskatutako kalitatearekin
lortzeko, materialaren ezaugarrien arabera.
EI2.1 Harri naturaleko xaflak apar-harriz igurzteko eta/edo leuntzeko prozesuak deskribatzea, prestatzeko eragiketak eta
egikaritzeko beharrezko baliabideak lotuz.
EI2.2 Prozedura egiteko eragiketen sekuentzia egokia hautatzea, egikaritze-denbora murriztuz eta kalitate-eskakizunak
betez.
EI2.3 Xaflak apar-harriz igurzteko eta/edo leuntzeko eragiketekin lotutako produkzio- eta fabrikazio-aginduak
interpretatzea.
EI2.4 Urratzaile-mota desberdinak eta horiek jartzeko serieak aplikatzea, harriaren ezaugarrien eta eskatutako azken
akaberaren arabera.
EI2.5 Harri naturaleko xaflak leuntzeko makinak erabiltzea ezarritako funtzionamendu-parametroei jarraikiz, eta hala
badagokio parametro horiek egokituz eskatutako kalitatea lortzeko.
EI2.6 Ezarritako espezifikazio teknikoen arabera apar-harriz igurtzitako eta/edo leundutako xaflek bildu behar dituzten
azken ezaugarriak identifikatzea.
EI2.7 Apar-harriz igurtzitako eta/edo leundutako xaflek eduki ditzaketen akats nagusiak eta horien arrazoi izan
daitezkeenak identifikatzea, akatsak konpontzeko alternatibak modu argian eta objektiboan deskribatuz.
EI2.8 Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko makina eta instalazioen segurtasun-baliabideak zerrendatzea, prozesu
horietan ageri ohi diren arrisku nagusiekin lotuz.
EI2.9 Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko instalazioetan ingurumena babesteko neurriak deskribatzea, bereziki
kontsumigarriekin eta enbalaje-elementuekin zerikusia dutenak.

Edukiak:
1. Harri naturala apar-harriz igurztea eta leuntzea. Teknikak, ekipamenduak eta makinak.
- Harri naturala apar-harriz igurzteko eta leuntzeko teknikak.
- Tratamendurako makinak, erremintak eta baliabide osagarriak.
• Leuntzeko makina.
• Mahai autokargatzaileak.
• Orga birakariak.
- Urratzaileak.

2. Harri naturala apar-harriz igurzteko eta leuntzeko makinen programazioa
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-

Materiala prestatzea.
Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko espezifikazio teknikoak. Produkzio-aginduak.
Tratamenduak programatzeko teknikak. Zikloak.
Lanabes-sailak. Sekuentzia. Jartzeko modua.
Martxan jartzea. Eragiketa.
Kontrolatu beharreko parametroak: abiadura, presioa, kontsumigarriak.
Makinen elikadura.

Harri naturala lantzea

- Elementu osagarriak. Uhal garraiatzaileak. Xaflen iraulketa- eta elikadura-sistemak.

3. Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko produktuaren eta prozesuaren kalitate-kontrola.
-

Prozesuaren kontrola.
Gorabeherak.
Fabrikazio-akatsak. Materialaren irregulartasunak.
Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko prozeduraren azken ezaugarriak.
Kalitate-estandarrak eta sailkapen-irizpideak.
Neurtzeko eta egiaztatzeko tresnak. Flexometroak. Brillometroak. Kalibreak.
Kodetzea. Etiketatzea.
Biltegiratzea.

4. Mantentze-lanak, segurtasuna eta ingurumena apar-harriz igurzteko eta leuntzeko prozesuetan.
-

Makinak mantentzea.
Higatutako elementuak ordeztea.
Garbiketa.
Mantentze-eragiketen erregistroa.
Segurtasun- eta ingurumen-neurriak apar-harriz igurzteko eta leuntzeko eragiketetan
Segurtasuna biltegiratzean eta barne-mugimenduan.
Ingurumen-babesa apar-harriz igurzteko eta leuntzeko prozesuetan: kontsumigarriak eta enbalajeak.

2.2 prestakuntza-atala
HARRI NATURALAREN MUTXARDADURA, GARREZTATZEA ETA HARRI
NATURALAREN BESTELAKO AZALEKO TRATAMENDU FISIKOAK
Kodea: UF0481
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Mutxardatzeko, garreztatzeko, hareaz igurzteko, zahartzeko, pikatzeko, eskafilatzeko tratamenduen eta bestelako
azaleko tratamendu fisikoen teknikak deskribatzea, azaleko akabera ezarritako kalitate-baldintzei jarraikiz lortzeko aukera
ematen dutenak, erabili beharreko makinak, urratzaileak, eskuilak eta kontsumigarriak, eta jarraitu beharreko prozedurak
identifikatuz, eta materialaren ezaugarriak kontuan hartuz.
EI1.1 Mutxardatzeko, garreztatzeko, hareaz igurzteko, zahartzeko, pikatzeko, eskafilatzeko tratamenduak eta harri
naturalari aplikatzeko moduko bestelako azaleko tratamendu fisikoak zehaztea, haien funtzionaltasunarekin lotuz.
EI1.2 Azaleko akabera fisikoak lortzeko eragiketak zerrendatzea, tratatu beharreko materialaren arabera.
EI1.3 Azaleko tratamendu fisikoetan esku har dezaketen makinak zerrendatzea, horien ezaugarriak identifikatuz eta egin
beharreko tratamenduarekin lotuz.
EI1.4 Tratamenduak egiteko beharrezko urratzaileak, material osagarriak eta kontsumigarriak izendatzea, horien
aplikazioak eta lortutako azken akaberaren ezaugarriak identifikatuz.
EI1.5 Lortu beharreko akabera-motaren eta -mailaren arabera erabili beharreko metodoa, sekuentzia eta lanabesak
zehaztea.
EI1.6 Azaleko tratamendu fisikoen lan-arriskuen, lan-ekipamenduen erabilera-arauen eta erabilitako makinen babesbaliabideen funtzioen berri izatea.
A2: Mutxardatzeko, garreztatzeko, hareaz igurzteko/granailatzeko, zahartzeko sistemen bitartez edo bestelako tratamendu
fisikoen bitartez azaleko tratamenduak egiteko beharrezko teknikak aplikatzea, harriaren ezaugarrien arabera.
EI2.1 Azaleko tratamendu-lanak egikaritzeko materiala prestatzeko aldez aurreko lanak eta lan osagarriak bereiztea.
EI2.2 Urratzaileak erabiltzea , hala badagokio sekuentzia zuzena erabiliz, premien arabera.
BI2.3 Mutxardatzeko, garreztatzeko, hareaz igurzteko, zahartzeko, pikatzeko, eskafilatzeko eta bestelako
tratamenduetarako makina eta erremintak erabiltzea, segurtasun-baldintzei jarraikiz.
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EI2.4 Egindako azaleko akaberetan ageri daitezkeen akats nagusiak identifikatzea, tartean egon daitezkeen arrazoi eta
alternatiba nagusiak deskribatuz.
EI2.5 Makina, erreminta eta ekipamendu osagarrien erabilerako mantentze-lanen prozesuak aplikatzea.
EI2.6 Sortutako hondakinak kudeatu eta birziklatzeko ezarritako prozedurak identifikatzea.

Edukiak:
1. Mutxardadura, garreztatzea, hareaz igurztea/granailatzea, zahartzea eta bestelako tratamendu fisikoak:
teknikak, ekipamenduak eta makinak
- Harri naturalaren mutxardadura, harri naturala pikatzea. Ezaugarriak, propietateak eta aplikazioak. Espezifikazio
teknikoak. Makinak, erremintak, lanabesak eta baliabide osagarriak.
- Harri naturala eskafilatzea: Erabilerak eta ezaugarriak. Eskafilatzeko makinak, erremintak eta lanabesak.
- Harri naturala garreztatzea. Ezaugarriak, propietateak eta aplikazioak. Garreztatzeko makinak, erremintak,
lanabesak eta baliabide osagarriak.
- Harri naturala hareaz igurztea/granailatzea. Ezaugarriak eta aplikazioak. Espezifikazio teknikoak. Makina eta
baliabide osagarriak.
- Harri naturala zahartzea. Zahartze-motak eta erabili beharreko produktu eta sistemak. Instalazioak, makinak eta
erremintak.

2. Azaleko tratamendu fisikorako makinen programazioa
-

Espezifikazio teknikoak. Fabrikazio-aginduak.
Aldez aurreko lanak.
Materiala prestatzea.
Makinak eta martxan jartzea. Eragiketa.
Tratamenduaren programazioa. Zikloak. Sekuentzia.
Kontrolatu beharreko parametroak: abiadura, presioa, kontsumigarriak. Makinen elikadura.
Prozesuaren kontrola. Gorabeherak.
Elementu osagarriak. Uhal garraiatzaileak. Xaflen iraulketa- eta elikadura-sistemak.

3. Azaleko tratamendu fisikoetarako prozesu eta produktuen kontrola.
-

Fabrikazio-akatsak. Materialaren irregulartasunak.
Tratamendu fisikoen azken ezaugarriak.
Kalitate-estandarrak eta sailkapen-irizpideak.
Neurtzeko eta egiaztatzeko tresnak. Flexometroak, kalibreak, erregelak eta abar.
Kodetzea. Etiketatzea. Biltegiratzea.
Fabrikazio-akatsak. Azken ezaugarriak.

4. Mantentze-lanak, segurtasuna eta ingurumena azaleko tratamendu fisikoko prozesuetan
-

Makinak mantentzea.
Higatutako elementuak ordeztea. Garbiketa.
Mantentze-eragiketen erregistroa.
Segurtasun- eta ingurumen-neurriak apar-harriz igurzteko eta leuntzeko eragiketetan.
Segurtasuna biltegiratzean eta barne-mugimenduan.
Ingurumen-babesa apar-harriz igurzteko eta leuntzeko prozesuetan: kontsumigarriak eta enbalajeak.

2.3 prestakuntza-atala
HARRI NATURALEKO PRODUKTUEN SAILKAPENA ETA PROZESU ETA
TRATAMENDU KIMIKOAK
Kodea: UF0482
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
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Harri naturala lantzea

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Harri naturalari aplikatu beharreko tratamendu kimikoak egiteko teknikak identifikatzea (masilla jartzea, zahartzea,
koloreztatzea eta abar), eta erabili beharreko makina, produktu kimiko eta kontsumigarriak eta jarraitu beharreko teknika eta
prozedurak identifikatzea.
EI1.1 Harri naturalean azaleko tratamendu kimikoak gauzatzeko teknika eta prozedurak deskribatzea, materialaren
ezaugarrien eta aplikazioen arabera.
EI1.2 Azaleko tratamendu kimiko bakoitzean erabili beharreko makinak, erremintak eta lanabesak identifikatzea.
EI1.3 Azaleko tratamendu kimikoak egiteko erabili beharreko produktu kimikoak, urratzaileak, osagarriak eta
kontsumigarriak zerrendatzea.
EI1.4 Azaleko tratamendu kimiko bakoitza gauzatzeko eskatutako lanen sekuentzia eta metodoa zehaztea.
EI1.5 Tratamendu kimikoko prozeduren lan-arrisku nagusiak deskribatzea, eta oinarrizko prebentzio-irizpideak eta erabili
beharreko produktu eta lan-ekipamenduak ongi erabiltzeko arauak identifikatzea.
EI1.6 Produktu eta soberakin kimikoak biltegiratzeko eta tratamendu-prozesuaren ondoriozko hondakinak
neutralizatzeko, kontrolatzeko eta kudeatzeko ezarritako prozedurak zehaztea.
A2: Harri naturalean azaleko tratamendu kimikoak gauzatzeko ezarritako prozedurak aplikatzea, materialen ezaugarri eta
eskakizunak kontuan hartuz eta segurtasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betez.
EI2.1 Azaleko tratamendu kimikoko lanak egikaritzeko materiala prestatzeko aldez aurreko lanak eta lan osagarriak
bereiztea.
EI2.2 Azaleko tratamenduak aurrera eramateko beharrezko prestakin kimikoak egitea, fabrikatzailearen espezifikazio
teknikoei eta segurtasun-espezifikazioei jarraikiz.
EI2.3 Murgiltze edo proiekzio bidez edo bestelako prozedurak erabiliz prestakin kimikoak aplikatzea, tratamendu
bakoitzerako zehaztutako baldintzetan.
EI2.4 Espezifikazio teknikoen arabera eta eskatutako kalitatearen arabera tratatutako produktuek eduki behar dituzten
azken ezaugarriak identifikatzea.
EI2.5 Tratamendu kimikoen eraginpeko produktuek eduki ditzaketen akats nagusiak ezagutzea, eta akats horiek izan
ditzaketen arrazoiak eta konponbide alternatiboak zehaztea.
EI2.6 Produktu eta soberakin kimikoak biltegiratzeko eta hondakinak neutralizatu, kontrolatu eta kudeatzeko prozedurak
aplikatzea.
EI2.7 Produktu kimikoak manipulatzeko eta prozesuan esku hartzen duten makinak, erremintak eta lanabesak
maneiatzeko ezarritako segurtasun-neurriak aplikatzea.
A3: Azaleko tratamenduen ondoriozko produktuak etiketatzeko eta sailkatzeko prozesuak aplikatzea, ezarritako kalitateirizpideen arabera.
EI3.1 Produktuak sailkatzeko irizpideak zerrendatzea, kalitatearen eta ondoren etor daitezkeen prozesuen edo
helmugaren arabera.
EI3.2 Erdilandutako edo landutako produktuak etiketatzeko sistemak ezagutzea.
EI3.3 Erdilandutako edo landutako produktuak sailkatzeko, kodetzeko eta etiketatzeko teknikak erabiltzea, jatorriari,
akabera-motari, helmugari, eskaerari, irregulartasunei edo akatsei buruzko datuak bilduz.

Edukiak:
1. Harri naturalaren prozesu eta tratamendu kimikoak
-

Harri naturalaren prozesu eta tratamendu kimikoak. Motak, ezaugarriak, propietateak eta aplikazioak.
Espezifikazio teknikoak. Fabrikazio-aginduak.
Prestakin kimikoak. Biltegiratzea.
Aplikazio-teknikak. Murgiltzea. Proiekzioa.
Instalazioak eta makinak.
Tratamenduaren programazioa.
Prozesuaren kontrola. Gorabeherak.
Tratamendu kimikoen kalitate-kontrola.
Aplikazio-akatsak.
Tratatutako produktuen azken ezaugarriak.
Kimikoki tratatutako produktuen kalitate-estandarrak.

2. Mantentze-lanak, segurtasuna eta ingurumena prozesu eta tratamendu kimikoetan
- Makinak mantentzea.
- Erregistro-teknikak.
- Laneko osasuna eta segurtasuna tratamendu kimikoen bidezko eragiketetan.
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- Arrisku nagusiak. Prebentzioa.
- Lan-ekipamenduak ongi erabiltzeko arauak eta erabili beharreko produktuak.
- Ingurumena babestea. Hondakinak neutralizatzea, kontrolatzea eta kudeatzea.

3. Tratatutako produktuen sailkapena eta etiketatzea
-

3

Sailkapen-irizpideak: produktuaren kalitatea eta azken helmuga.
Sailkatzeko ekipamenduak eta baliabideak.
Kodetze-teknikak.
Etiketatze-sistemak.
Kontrol-parteak.
Piezak biltegiratzea.

3. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEAN AZKEN PRODUKTUAK LANTZEA
Kodea: MF0636_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0636_2 Harri naturalean azken produktuak lantzea.
Iraupena: 220 ordu
3.1 prestakuntza-atala
HARRI NATURALEKO AZKEN PRODUKTUEN ZUINKETA ETA SAILKAPENA
Kodea: UF0483
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Dokumentazio teknikoa interpretatzea, neurrira ebakitzeko eta lan berezietako prozesuetako faseekin lotuz.
EI1.1 Neurrira ebakitzeko lanak eta lan bereziak egiteko beharrezko dokumentazio teknikoa eta informazio-motak
identifikatzea.
EI1.2 Egin beharreko prozesuak identifikatzeko fabrikazio-aginduak, planoak, txantiloiak eta argibide teknikoak
interpretatzea, eta produktuen fabrikazioa garatzeko faseak eta landu beharreko piezen ezaugarriak bereiztea.
EI1.3 Eskatutako kalitate-betekizunak zehaztea, lanak egiteko beharrezko materiei buruzko ezaugarriak, eta materialmota, kantitatea, neurriak eta azaleko akabera zehaztuz.
EI1.4 Lanak egiteko beharrezko makinak, erremintak, lanabesak, kontsumigarriak eta baliabide osagarriak identifikatzea.
EI1.5 Eskuragarri dauden baliabideen arabera harri naturalaren neurrirako ebaketarako eta mekanizaziorako
beharrezkoak diren lanen sekuentzia logikoa ezartzea.
EI1.6 Espezifikazio teknikoen araberako txantiloiak egitea.
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A2: Zuinketa-eragiketak egitea, espezifikazio teknikoen arabera.
EI2.1 Ebaki beharreko taula edo piezen gainean zuinketak egitea piezak egitean materiala ahalik eta ondoen
aprobetxatzeko moduan, materialaren ezaugarri geometrikoak, irregulartasunak eta akatsak kontuan hartuz.
EI2.2 Eraikuntza-elementu bat osorik zatikatuta entregatzen bada, zain-norabide jakin bati jarraikiz, honako hauek
zehaztu behar dira:
Ebaki beharreko elementuen posizioa, zainaren arabera.
Ahalik eta ebakin gutxien sortzea.
Nola maximizatu/minimizatu zainaren efektua azken akaberan.

Harri naturala lantzea

-

-

Kurbadura bikoitzeko forma bat zuinkatzea.
Piezaren hustuketa zuinkatzea gaineko sukalde batean harraska bat jartzeko.

A3: Harri naturaleko produktu amaituak sailkatzeko, etiketatzeko, enbalatzeko eta kargatzeko prozedurak aplikatzea,
ezarritako eskakizun teknikoak eta kalitate-estandarrak kontuan hartuz.
EI3.1 Ebaketatik eta mekanizazioetatik lortutako piezak sailkatzeko erabili diren irizpideak identifikatzea, akatsak
detektatzea eta akats horiek izan ditzaketen arrazoiak ezartzea.
EI3.2 Piezak eta multzoak identifikatzeko sistemak aplikatzea, etiketatzean kontuan hartu beharreko datuak bereiziz.
EI3.3 Enbalatzeko eragiketak egitea landutako piezen ezaugarrien, helmugaren eta erabili beharreko garraio-motaren
arabera.
EI3.4 Piezak biltegiratzeko edo garraiorako prestatzeko ezarritako prozedurak aplikatzea, eta beharrezko dokumentuak
idaztea.
EI3.5 Garraiobide egokian kargatzeko eta egonkortzeko eragiketak egitea, kargaren segurtasuna bermatuz.
EI3.6 Harri naturaleko piezak pilatzeko, enbalatzeko eta egonkortzeko ezarritako segurtasun-neurriak aplikatzea.
EI3.7 Enbalatzearen eta etiketatzearen hondakinak dagozkien edukiontzietan sailkatzea, ondoren kudeatzaile
baimenduari emateko.

Edukiak:
1. Neurrirako ebaketa-prozesuen eta lan berezien zuinketa eta dokumentazio teknikoa.
- Prozesu eta dokumentuen interpretazioa.
- Harri naturalaren mekanizaziorako dokumentazio teknikoa. Fabrikazio-aginduak. Txantiloiak. Ahozko argibideak.
Ordezkatze-sistemak. Dokumentazio grafikoaren tipologia, klaseak eta ezaugarriak: planoak, krokisak, eraikuntzaxehetasunak. Erabilitako sinbologia.
- Harri naturalaren tipologia. Espezifikazio teknikoak.
- Neurrira ebakitako eta eraikuntzan erabilitako harri naturaleko elementuen tipologia: fatxadak, zoladurak,
paramentuak eskailerak eta abar.
- Ebaketarako zuinketa-klaseak. Luzera, azalera eta bolumena neurtzeko teknikak. Unitateen bihurketa.
- Lan berezietarako zuinketa-klaseak. Prozesuaren optimizazioan eragiten duten faktoreak.

2. Konformazioa eta mekanizazioak: teknikak, ekipamenduak eta makinak.
- Harria lantzeko eta ebaketa-tekniketarako erabilitako makina, erreminta eta lanabesen tipologia.
- Harri naturalaren neurrirako ebaketa: ebaketa zuzena, inklinatua eta kurbatua. Aplikazioak. Metodoak.
- Mekanizazio-mota desberdinak: artekaketa, zulaketa eskotatzea, fresatzea, puntzonatzea eta beste batzuk.
Aplikazioak eta metodoak.
- Materiala kargatu, deskargatu eta garraiatzeko baliabide osagarriak. Motak, ezaugarriak.
- Norbera babesteko ekipamenduak. Babes kolektiboko baliabideak.
- Neurrira ebakitzeko eragiketak.

3. Kalitate-kontrola: azken prozesuak lantzeko prozesuari aplikatzea.
-

Kalitate eta produktibitate kontzeptuak. Prozesuaren fidagarritasuna.
Kalitate-kontroleko sistemak produktu amaituak lantzeko prozesuetan.
Kalitatea hornikuntzan. Prozesuaren kalitatea. Produktuaren kalitatea. Bezeroekiko harremanak.
Kalitatearen ezaugarriak. Kalitatea identifikatzen duten faktoreak. Identifikazio-teknikak.
Merkatuko kalitate-estandar nagusiak harri naturaleko tauletarako eta eraikuntza- eta apainketa-elementuetarako.
Fabrikazio-akats nagusiak. Hausturak. Azaleko akabera. Lautasuna. Lodiera.

4. Azken produktuak sailkatzea, etiketatzea, enbalatzea eta bidaltzea
-

Produktuen sailkapena. Irizpideak.
Piezak, kaxak eta paletak etiketatzea eta markatzea.
Enbalatzea eta kargatzea
Materiala enbalatzeko, kargatzeko eta garraiatzeko baliabide osagarrien tipologia. Babesteko elementuak.
Finkapena: zintak eta kableak.
Manipulatzeko, biltegiratzeko, etiketatzeko eta markatzeko teknikak.
Garraiatzeko dokumentazioa. Karga-oharra. Irteera-partea.
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3.2 prestakuntza-atala
HARRI NATURALEAN AZKEN PRODUKTUAK LANTZEA: TEKNIKA ETA
PROZESUAK OPERATIBOAK
Kodea: UF0484
Iraupena: 80 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Harri naturaleko lodiera handiak eta taulak neurrira ebakitzeko eragiketak egitea espezifikazio teknikoen arabera.
EI1.2: Materiala makinan jartzea, ongi jarriz eta orientatuz ebaketa-prozesuaren arabera.
EI1.3 Neurrira ebakitzeko makinak abian jartzeko eragiketak egitea, aldez aurretik kontrol-parametroak egiaztatuz
argibide teknikoei jarraikiz, eta beharrezko lanabesak jarriz edo aldatuz landu beharreko piezaren ezaugarrien arabera.
EI1.4 Ebaketa-prozesuak kontrolatzeko ezarritako prozedurak aplikatzea, argibide teknikoei jarraikiz, laneko eta kalitatekontroleko parteak betez.
EI1.5 Multzo bat (tximiniak, arkuak, zutabeak, balaustradak edo beste batzuk) osatzen duten piezak aurremuntatzeko
eragiketak egitea, eta osagaiak ongi uztartzeko beharrezko egokitze-lanak egitea.
EI1.6 Erabilerako mantentze-lanetarako ezarritako prozedurak aplikatzea, dagozkien fitxak betez.
EI1.7 Makinen eta elementu osagarrien segurtasun-elementuen egoera eta funtzionamendu egokia egiaztatzea.
EI1.8 Ebaketa-prozesuetan gertatzen diren akats nagusiak identifikatzea, eta izan ditzaketen arrazoiekin lotzea.
A2: Harri naturalean lan berezietako eragiketak egitea, ezarritako espezifikazio teknikoen arabera.
EI2.1 Harri naturaleko lan berezi nagusiak deskribatzea, eta prozesuko faseak prozesua aurrera eramateko beharrezko
baliabide eta eragiketekin lotzea.
EI2.2 Makinak martxan jartzeko ezarritako eragiketa-sekuentzia aplikatzea, kontrol-parametroak egiaztatuz argibide
teknikoei jarraikiz, eta beharrezko lanabesak jarriz edo aldatuz mekanizatu beharreko piezaren ezaugarrien arabera.
EI2.3 Eskuzko makinak eta makina automatikoak erabiltzea, eta mekanizazio-lan bereziak egiteko beharrezko
erremintak erabiltzea ezarritako argibide teknikoei jarraikiz.
EI2.4 Prozesuko faseetan egin beharreko kontrolak aplikatzea, argibide teknikoei jarraikiz, eta laneko eta kalitatekontroleko parteak betez.
EI2.5 Makinen eta baliabide osagarrien segurtasun-elementuen egoera eta funtzionamendu egokia egiaztatzea.
EI2.6 Lan bereziak egitean gertatzen diren akats nagusiak identifikatzea, eta izan ditzaketen kausekin lotzea.

Edukiak:
1. Neurrira ebakitzeko teknikak, ekipamenduak eta makinak.
- Harri naturala neurrira ebakitzeko teknikak eta prozedurak.
- Harri naturala neurrira ebakitzeko makinak.
• Disko- eta hari-ebakigailuak.
• Goi-presioko ur-ekipamenduak.
• Zizaila/Trokela.
- Segurtasun-elementuak.
- Neurrira ebakitzeko eragiketen faseak, erabilitako makinen eta ebaki beharreko materialaren arabera.

2. Neurrira ebakitzeko makinen eragiketak
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Piezak makinetan kargatzea, lerrokatzea, berdintzea eta immobilizatzea.
Makinak martxan jartzea. Kontroleko parametroak: Eskuliburuak eta argibide teknikoak.
Lanabesak: diskoak, urratzaileak, hari diamantatua. Jartzea eta aldatzea.
Instalazio osagarriak: elektrizitatea, ura eta aire konprimatua.
Aurremuntaketa fabrikan.
Garbitzeko eragiketak. Prebentzioko mantentze-lanak. Maiztasuna eta aldizkakotasuna. Mantentze-lanen fitxak.

Harri naturala lantzea

3. Lan berezietarako teknikak, ekipamenduak eta makinak.
- Harri naturala lantzeko teknika berezien mota eta ezaugarriak:
• Diamantatutako diskoaz arbastatzea eta ebakitzea. Diamantatutako fresaz arbastatzea
• Artekaketa
• Piezen hustuketa
• Zulaketa
• Ertzak leuntzea eta konformatzea
• Molduratzea eta eskafilatzea
- Harri naturaleko lan berezietarako makinak.
• Zenbakizko kontroleko makinak. Zulagailuak.
• Artekatzeko makinak. Alakatzeko makinak.
• Goi-presioko ur-ekipamenduak.
• Kalibragailuak. Ertzak leuntzeko eta molduratzeko makinak.
- Segurtasun-elementuak.
- Eskuzko azaleko akaberen ezaugarriak.

4. Lan berezietako makinen eragiketak.
-

Piezak makinetan kargatzea, lerrokatzea, berdintzea eta immobilizatzea.
Martxan jartzea Kontroleko parametroak: Eskuliburuak eta argibide teknikoak.
Lanabesak: diskoak, urratzaileak, trepanatzeko barautsak, barautsak eta fresak. Jartzea eta aldatzea
Garbitzeko eragiketak. Mantentze-eragiketak. Maiztasuna eta aldizkakotasuna. Mantentze-lanen fitxak.

5. Segurtasuna eta ingurumena neurrira ebakitzeko eta mekanizazioko prozesuetan.
-

Arrisku nagusiak.
Segurtasun-neurriak.
Norbera babesteko ekipamenduak.
Makinen segurtasuneko gailuak.
Hondakinak. Sailkapena. Bilketa. Kudeaketa.

3.3 prestakuntza-atala
ARBELA LEUNTZEA ETA KONFORMATZEA
Kodea: UF0485
Iraupena: 80 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Arbela leuntzeko eta esfoliatzeko eragiketetan erabilitako erremintak eta makinak erabiltzea, hainbat lodiera eta
formatako plakak lantzeko.
EI1.1 Arbela lauzatzeko, ebakitzeko eta konformatzeko prozesuko faseak identifikatzea, eta erreminta eta makina
espezifikoekin lotzea.
EI1.2 Arbel-plakaren ezaugarriak identifikatzea, egokia den edo ez zehazteko lortu nahi diren piezen arabera.
EI1.3 Makina eta erremintak erabiltzea eskatutako lodierak eta formak lortzeko.
EI1.4 Arbelezko plaken ezaugarriak bisualki egiaztatzea, eta plano lau eta jarraituak lortzen direla ziurtatzea.
EI1.5 Arbelezko piezak hautatzea eta kalitatearen arabera multzokatzea.
EI1.6 Hondakinak eta antzuak kudeatzeko ezarritako irizpideak aplikatzea.
EI1.7 Makina eta erremintak garbitzeko eta mantentzeko eragiketak egitea ezarritako prozedurei jarraikiz.
EI1.8 Prozesuan erabilitako erreminta eta makinen maneiuarekin zerikusia duten segurtasun-neurriak aplikatzea.
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Edukiak:
1. Arbela: motak, formatuak eta ezaugarriak
-

Arbel-motak. Arbel-formatuak.
Arbelaren ezaugarri fisiko-mekanikoak.
Esfoliazio- eta ebaketa-planoak. Pitzadurak.
Arbelaren erabileran eragiten duten irregulartasun eta faktoreak.

2. Arbela leuntzeko eta konformatzeko eragiketak
- Gilloak eta ziriak erabiliz lauzatzeko teknikak.
- Leuntzeko eta konformatzeko erabilitako erreminta eta makinak. Identifikazioa. Maneiua. Mantentze-lanak.

3. Arbela leuntzeko eta konformatzeko eragiketen kalitatea
-

Proiektuan eskatutako kalitatea. Identifikazioa.
Azken akaberako eta itxurako irizpideak.
Piezen identifikazioa eta hautaketa. Merkataritza-irizpideen eta kalitateen araberako hautaketa.
Kalitatea neurtzeko aparatuak. Maneiua.
Materialaren, prozesuaren eta proiektuaren berezko akatsak.
Onartzeko eta baztertzeko irizpideak eta perdoiak.
Piezen pilaketa.
Baztertutako piezak berreskuratzea beste zenbait erabilera edo neurritarako.

4. Segurtasun- eta ingurumen-neurriak arbela leuntzeko eta konformatzeko eragiketetan.
-

4

Arbela lantzen duenaren eta arbel-plakaren posizioa.
Erreminta, makina eta baliabide osagarrien erabilera segurua.
Prozesu bakoitzaren arriskuen identifikazioa.
Segurtasun-neurriak lanpostuan.
Segurtasun-neurriak materialaren manipulazioan.
Segurtasun-neurriak instalazioko gainerako langileekiko.
Materiala eta langileak instalazio barruan desplazatzeko zirkulazioa.
Piezak formaren eta tamainaren arabera pilatzea. Egonkortzea.
Hondakinen kudeaketa.

4. Prestakuntza-modulua:
KARGEN MANIPULAZIOA ORGA JASOTZAILEEKIN
Kodea: MF0432_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0432_1 Kargak orga jasotzaileekin manipulatzea.
Iraupena: 50 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Materialak manipulatzeko oinarrizko baldintzak identifikatzea kargatzeko eta deskargatzeko, material horien izaerarekin,
egoerarekin, kantitateekin, babesekin eta erabilitako garraiobideekin lotuta.
EI1.1 Dagokien fluxu logistikoan kargatzeko, deskargatzeko edo lekualdatzeko salgaiek behar dituzten dokumentuak
edo argibideak ezagutzea.
EI1.2 Material edo produktuek biltzen dituzten erabilitako babeserako enbalatzeko eta/edo ontziratzeko moduak
zerrendatzea, dagokien izaerarekin eta kontserbazio-egoerarekin lotuta.
EI1.3 Kargak neurtzeko eta kalkulatzeko metodoak ezagutzea behar bezala manipulatzeko.
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EI1.4 Barruko eta kanpoko garraiobideak eta horiek erabiltzeko oinarrizko baldintzak zerrendatzea, baita
manipulatzen dituzten kargekin duten lotura ere.
EI1.5 Kargak manipulatzeko kasu batean:
- Hainbat euskarritan aurkeztutako dokumentazioa ezagutzea eta interpretatzea.
- Enbalaje- edo ontzi-mota egokia den identifikatzea.
- Kargak aurreikusitako dimentsioak eta pisua betetzen dituen egiaztatzea, lan-ingurune integralaren
arabera.
- Hautatutako manipulazio-ekipamendua kargarako egokia den aztertzea.
A2: Paletizazio-motak sailkatzea eta deskribatzea, garraiatu beharreko karga eratzeko moduarekin lotuta.
EI2.1 Karga-unitateak eratzeko oinarrizko moduak identifikatzea.
EI2.2 Enbalaje edo ontzien karga-unitatea eratzeko bildu beharreko baldintzak azaltzea.
EI2.3 Paleta-motak identifikatzea eta sailkatzea, eta horien oinarrizko aplikazioak azaltzea.
EI2.4 Karga mobilizatuko pisu-errendimenduko aldakuntzak azaltzea, bolumen erabilgarriaren aprobetxamenduaren
baitan, produktuen formen edo haien enbalajearen arabera.
EI2.5 Elikagaien industriako material eta produktuak manipulatzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean:
- Emandako informazioa interpretatzea.
- Kargaren egoera fisikoa kokatzea.
- Enbalajeek, ontziek eta material edo produktuek segurtasun-baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea.
- Hautatutako palet edo metal-edukiontzi txiki mota karga-unitatea manipulatzeko eta garraiatzeko egokiena
dela egiaztatzea, segurtasun-baldintzetan betiere.
A3: Lan-arriskuak prebenitzeari eta langileen osasunari buruzko araudia interpretatzea eta aplikatzea.
EI3.1 Kargak eskuz maneiatzearen ondoriozko arriskuak ezagutzea: objektuen erorketak, kontusioak, jasotzeko
jarrerak, gainesfortzu errepikakorrak, hausturak, eskeleto-giharraren lesioak eta bestelakoak.
EI3.2 Makina automotorrak eta eskuzko trakzio edo bultzadakoak maneiatzearen ondoriozko arriskuak ezagutzea,
hala nola: harrapaketak, ebakiak, gainesfortzuak, jarrera-neke errepikakorra, tortsioak, bibrazioak, zarata, gasak eta
bestelakoak.
EI3.3 Arrisku bakoitzerako egokiak diren norbera babesteko ekipamenduen (NBE) motak bereiztea.
EI3.4 Larrialdi-egoeretako jardun-neurriak identifikatzea.
EI3.5 Behar bezala definitutako karga-, garraio- eta deskarga-kasu simulatu batean:
- Norbera babesteko ekipamendu egokiena identifikatzea.
- Kargaren maneiuaren ondoriozko arriskuak ezagutzea.
- Karga gidatzearen, garraiatzearen, estibatzearen/desestibatzearen eta pilatzearen/despilatzearen
ondoriozko arriskuak identifikatzea.
- Sor daitezkeen larrialdi-egoera posibleak zehaztea.
A4: Inguruneko seinaleetan eta garraiobideetan erabilitako sinbologia interpretatzea.
EI4.1 Kargak manipulatzen eta garraiatzen dituzten pertsonen betebehar, eskubide eta jokabide-arauak zerrendatzea.
EI4.2 Kargari buruzko informazio-seinale eta -plakak identifikatzea, baita orgak eraman beharreko beste informaziosinbolo batzuk ere.
EI4.3 Langune espezifikoak mugatu behar dituzten seinale normalizatuak identifikatzea eta interpretatzea,
oinezkoentzat gordetakoak eta zirkulazio-bideetan dauden beste batzuk, eta biltegiaren mugen arabera jardutea
barrualdean manipulatu beharreko kasuetan.
EI4.4 Orgek eraman beharreko argi- eta soinu-seinaleak identifikatzea, dagokien tipologiarekin eta kokapen
normalizatuarekin lotuta.
A5: Gidatze segururako aurreikusitako makinen elementuak identifikatzea, baita lehen mailako mantentze-lanak ere.
EI5.1 Gidatzeko eta manipulatzeko aginte, sistema eta elementuak interpretatzea orgen (edo maketen) gain, baita
erregaiaren eta bateria-kargako mailaren adierazgailuak eta orgaren kontrol-taulan bildutako beste batzuk ere.
EI5.2 Mantentze-lanei buruzko eskuliburuaren argibideen artean, eskuliburuaren lehen mailari dagozkion eragiketak
interpretatzea.
EI5.3 Gidatze edo manipulazio segurua eraginpean hartuta berehala konpontzeko jakinarazi behar diren eta orga
geraraztea eragin dezaketen anomaliak identifikatzea.
EI5.4 Orgak anomaliak dituen kasu praktiko batean:
- Anomaliak detektatzea.
- Jatorria beharbada fabrikazioko edo mantentze-lanetako akatsetan dutenak identifikatzea.
- Matxura batzuen konponketak bere erantzukizuna gainditzen ote duen eta dagokionari jakinarazi behar ote
zaizkion erabakitzea.
- Bere erantzukizun-mailari dagozkion mantentze-eragiketak egitea.
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A6: Kargak manipulatzea eta/edo orgak gidatzea, material eta produktuen karga-, garraio- eta deskarga-eragiketa
konbentzionalak eginez, segurtasun-neurriak, arriskuen prebentzioa eta lan-inguruneko seinaleak kontuan izanda.
EI6.1 Orgak gidatzeko eta eragiteko aginteen kokapena, bakoitzak betetzen duen funtzioa eta kontrol-adierazgailuak
finkatzea.
EI6.2 Orgen oinarrizko motak sailkatzea eta identifikatzea, dagozkien aplikazioekin (garraio horizontala, trakziozkoa,
bultzadazkoak, masta bertikala jasotzekoan, inklinagarria eta bestelakoak) eta karga-ahalmenarekin lotuta, jasotzeko
garaierak, kargaren grabitate-zentrotik urkilaren orpora dagoen distantzia edo inplementuen erabilera kontuan izanda.
EI6.3 Kargen egonkortasuneko oinarrizko baldintzak eta maniobrako iraulketa-posibilitateak azaltzea, honako hauekin
lotuta:
- Karga eusteko eta jasotzeko sistema eta gailuak.
- Orgaren eta manipulatutako kargaren grabitate-zentroak.
- Lan-zoruaren egoera.
EI6.4 Orga automotor eta eskuzkoak hutsean gidatzea, frenatzeko, aparkatzeko, atzera-martxako eta maldan jaisteko
maniobrak eginda, eta eragiketa berberak gehieneko karga onargarriarekin egitea.
EI6.5 Karga-unitateak biltzea paleta pean urkila hondoraino sartuta eta masta jasotzeko eta atzerantz inklinatzeko
maniobra egitea, kargaren tamaina eta garaiera errespetatuz ikusgarritasuna errazteko.
EI6.6 Kargadun orga automotor eta eskuzkoak gidatzea, orgaren egonkortasuna errespetatuta, zirkulazio-seinaleak
errespetatuta, soinu- edo argi-seinaleak erabilita beharrezkoa denean eta frenatzeko, aparkatzeko, atzera-martxako
eta maldan jaisteko maniobrak eginda, zirkulazioak eta orgaren deposituak hori eskatzen duenean, segurtasunez eta
lan-arriskuak saihestuta.
EI6.7 Kargak manipulatzea, apalategiak mugatutako pasabide batean, kontrapisatutako orgaren luzera besteko
zabalerakoa, kargaren luzeran gehitua eta 0,4 m-ko segurtasun-marjinarekin:
- Hirugarren garaierako karga paletizatutako unitate baten estiba edo desestiba egin beharreko
kokapenerako hurbilketa-eragiketak egitea.
- 90º-ko biraketa-maniobra egitea estiba eta desestibarako.
- Kargarako (edo dagokion desestibarako) albeoloaren aurrean maniobra bakarrean geratzea.
- Eragiketarako alboko desplazamendua erabiltzea, beharrezkoa bada.
A7: Lehengaiak eta materialak garraiatzeko eta produkzio-lineak horiez hornitzeko oinarrizko baldintzak zerrendatzea.
EI7.1 Karga-unitateak eratzeko lehengai eta produktuak prestatzeko eta garraiatzeko oinarrizko moduak
identifikatzea.
EI7.2 Karga arriskutsuak (produktu kimiko korrosibo eta sukoiak, osasunerako kaltegarriak, leherkorrak eta
kutsatzaileak, besteak beste) garraiatzeko eta jasotzeko kasu batean kontuan hartu beharreko oinarrizko neurri
gehigarriak zerrendatzea.
EI7.3 Suteak, eztandak eta ebakuazio-prozedurak direla-eta ezarritako arauak ezagutzea.
EI7.4 Orga-motak eta haien ezaugarriak industria-giro berezietako erabilera-posibilitateekin lotzea (lehergai-industriak,
industria kimikoa eta bestelakoak).
A8: Karga-mugimenduak sortutako dokumentazioa enpresak ezarritako euskarrian betetzea.
EI8.1 Euskarri gisa erabilitako albaran eta formatu arruntenetan bildutako informazio ohikoena deskribatzea.
EI8.2 Karga-mugimenduen informazioa biltzeko normalean erabiltzen diren euskarri eta ekipamenduen ezaugarri
nagusiak identifikatzea.
EI8.3 Informazioa baliabide digitalekin transmititzeko posibilitateak deskribatzea.
EI8.4 Datu-transmisioa baliabide digitalekin egitea, behar bezala zehaztuta:
- Datuak transmititzeko ekipamendu eramangarri bat maneiatzea.
- Egindako karga- eta deskarga-mugimenduen informazioa transmititzea.

Edukiak:
1. Salgaien manipulazioa eta garraioa
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-

Karga eta zerbitzuen barne-fluxu logistikoa. Garrantzi sozioekonomikoa.
Salgaiak biltegiratzea, hornitzea eta bidaltzea.
Salgaien manipulazioari buruzko Europako Erkidegoko eta Espainiako araudia.
Lan-arriskuen prebentzioa eta salgaien garraioko segurtasun-neurriak.
Salgaien barruko eta kanpoko garraiobideak. Oinarrizko baldintzak.
Inguruneko sinbologia eta seinaleak eta garraiobideak: Plakak, argizko informazio-seinaleak, soinuzkoak.
Karga-unitatea. Kargen neurketa eta kalkulua.
Salgaiekin batera doan dokumentazioa.
Karga-mugimenduak sortzen duen dokumentazioa. Transmisioa bide digitaletatik.
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2. Salgaien enbalajea eta paletizazioa.
-

Enbalaje- eta ontzi-motak industrian.
Enbalajeen baldintzak produktuak babesteko.
Enbalajeen baldintzak produktuak segurtasunez garraiatzeko.
Paletizazio-motak. Aplikazioak salgai-moten arabera.
Karga-unitateek bete beharreko baldintzak.
Karga arriskutsuekin hartu beharreko neurriak.

3. Salgaiak garraiatzeko orgak.
- Orgen sailkapena, motak eta erabilerak; eskuzkoak eta automotorrak: motor termikoak, motor elektrikoak.
- Orga-mota guztietako elementu nagusiak:
• Gidatze-elementuak.
• Orgaren kontrol-adierazgailuak.
• Orgen soinu- eta ikus-seinaleak.
- Oinarrizko mantentze-lanak eta funtzionamendu okerraren adierazleak.

4. Orgak maneiatzea eta gidatzea.
-

Ardatz gidaria.
Orga baliatzea eta hura jaistea.
Atxikipen-sistemak erabiltzea, kabina, segurtasun-uhala.
Orga martxan jartzea eta geraraztea.
Zirkulazioa: desplazamendu-abiadura, ibilbidea, izaera eta zoruaren egoera, eta abar.
Maniobrak. Frenatzea, aparkatzea, atzera-martxa, maldan jaistea.
Azelerazioak, okerreko maniobrak.
Kargatzeko eta deskargatzeko maniobrak.
Karga jasotzea.

5. Salgaiak kargatzea eta deskargatzea.
-

5

Kargaren egonkortasuna. Oreka-nozioak.
Palankaren legea.
Kargaren grabitate-zentroa.
Orgaren egonkortasuna galtzea.
Zeharkako eta luzetarako iraulketak saihestea.
Orga kargatuaren jokabide dinamikoa eta estatikoa.
Karga organ oker jartzea. Gainkarga.
Salgaiak apalategietan jartzeko moduak.

5. Prestakuntza-modulua:
KARGEN MANIPULAZIOA ZUBI-GARABI ETA POLIPASTOEKIN
Kodea: MF0637_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0637_1 Kargak zubi-garabi eta polipastoekin manipulatzea.
Iraupena: 30 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Zubi-garabi eta polipastoen motak sailkatzea eta deskribatzea, baita kargatzeko lanabes eta osagarriak ere, dagozkien
osagaiak, ezaugarriak eta funtzionamendua definituta.
EI1.1 Zubi-garabi eta polipastoen mota desberdinak identifikatzea, eta bakoitzaren funtsezko aplikazio eta mugak
azaltzea.
EI1.2 Zubi-garabi baten eta polipasto baten osagai nagusiak deskribatzea, haien funtzioa eta ezaugarriak definituta.
EI1.3 Zubi-garabi eta polipastoetan erabilitako lanabesak (eslingak, estropuak, girgiluak, gakoak edo bestelakoak)
identifikatzea eta sailkatzea, haien aplikazio eta muga nagusiak azalduta.
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EI1.4 Zubi-garabi eta polipastoetan erabilitako osagarriak (bentosak, pintzak edo bestelakoak) ezagutzea, haien
funtzionamendua, aplikazio nagusiak eta mugak deskribatuta.
EI1.5 Zubi-garabi eta polipastoekin erabilitako markak interpretatzea, baita haien lanabes eta osagarrietan
erabilitakoak ere.
EI1.6 Zubi-garabien kontrol- eta aginte-sistemak deskribatzea, sakagailu bakoitza, bakoitzaren funtzioa eta kontroladierazgailuak identifikatuta.
A2: Material- eta produktu-motak manipulatzeko oinarrizko baldintzak ezartzea horiek kargatzeko edo deskargatzeko,
dagozkien ezaugarrien, egoeraren eta kantitateen arabera, baliabide eta lanabes egokiak eta hartu beharreko segurtasunneurriak hautatzeko.
EI2.1 Kargak neurtzeko eta kalkulatzeko metodoak aplikatzea behar bezala manipulatzeko.
EI2.2 Kargen egonkortasuneko oinarrizko baldintzak azaltzea, eusteko eta jasotzeko sistema eta gailuekin lotuta, eta
dagokien grabitate-zentroarekin.
EI2.3 Normalean erabilitako enbalatzeko eta ontziratzeko moduak zerrendatzea, baita dagozkien eusteko sistemak
ere, kargatzeko lanabes eta osagarriekin lotuta.
EI2.4 Material eta produktu toxiko eta arriskutsuentzako normalizatutako marka nagusiak ezagutzea.
EI2.5 Produktuentzat eta egin beharreko eragiketentzat egokiak diren mota, forma eta ezaugarrietarako babesneurriak identifikatzea.
EI2.6 Ezaugarri, forma eta pisu desberdinetako kargak manipulatzeko kasu praktiko batean:
- Pisua kalkulatzea.
- Grabitate-zentroa kalkulatzea.
- Baliabide eta lanabes, eta karga-osagarri egokienak hautatzea.
- Eslingak kargaren izaera eta formaren eta eslingaren erresistentziaren arabera aplikatzea.
- Aukeratutako lanabesaren aplikazioa definitzea.
- Kargarako egokiak diren babesak hautatzea.
A3: Zubi-garabi eta polipastoekin egindako karga-mugimenduari buruzko lan-arriskuen prebentzioari dagokion araudia
identifikatzea, arrisku nagusiak eta hartu beharreko segurtasun- eta prebentzio-neurriak zerrendatuta.
EI3.1 Kargak eskuz maneiatzearen ondoriozko arriskuak zehaztea: objektuen erorketak, kontusioak, jasotzeko
jarrerak, gainesfortzu dortsolunbar errepikakorrak, hausturak, giharretako eta eskeletoko lesioak eta bestelakoak.
EI3.2 Zubi-garabi eta polipastoak maneiatzearen ondoriozko arriskuak zehaztea, hala nola: harrapaketak, kontaktu
elektrikoak, erorketak, ebaketak, jarrera-neke errepikakorra, tortsioak, bibrazioak eta bestelakoak.
EI3.3 Arrisku bakoitzerako egokiak diren norbera babesteko ekipamenduen motak zerrendatzea.
EI3.4 Larrialdi-egoeretako jardun-neurriak deskribatzea.
EI3.5 Langune bereziak mugatu behar dituzten seinale normalizatuak, oinezkoentzat gordetakoak eta ibilgailuak
igarotzekoak ezagutzea, baita manipulazioko guneetan dauden beste seinale batzuk ere.
EI3.6 Zubi-garabi eta polipastoek eman beharreko argi- eta soinu-seinaleak ezagutzea.
EI3.7 Behar bezala definitutako karga-, desplazamendu- eta deskarga-kasu simulatu batean:
- Norbera babesteko ekipamendu egokiena identifikatzea.
- Kargaren maneiuaren ondoriozko arriskuak adieraztea.
- Egoera desegonkorrean egindako deskarga baten ondoriozko arriskuak adieraztea.
- Sor daitezkeen larrialdi-egoera posibleak zerrendatzea.
- Langune espezifikoetan kokatu beharreko derrigorrezko seinaleak aipatzea.
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A4: Kargak manipulatzea eta zubi-garabi eta polipastoekin jardutea, material eta produktuen karga-, desplazamendu- eta
deskarga-eragiketa konbentzionalak eginez, laneko arriskuen prebentzio-neurriak eta lan-inguruneko seinaleak kontuan
izanda.
EI4.1 Dagokien fluxu logistikoan kargatzeko, deskargatzeko edo lekualdatzeko salgaiek behar dituzten dokumentuak
edo argibideak identifikatzea eta interpretatzea.
EI4.2 Material eta produktuen desplazamendu-eragiketak zubi-garabiekin eta polipastoekin egitea hutsean eta kargabaldintza desberdinetan.
- Pisu eta bolumen txiki eta handiak.
- Leku garbi eta murritzak.
- Distantzia txiki eta ertainak.
EI4.3 Karga- eta deskarga-eragiketak salgai eta produktuen mota desberdinekin egitea, eta helburu desberdinetarako:
makinak elikatzea, biltegiratzea, banaketa, pilaketa, estiba eta bestelakoak, zoruaren, apalategiaren edo ibilgailuaren
gainean kokatutako kargetara iritsita.
EI4.4 Kargaren kulunkarengatiko, biraketagatiko edo konbinatuagatiko arrisku-egoerak identifikatzea, baita kasu
horietan hartu beharreko neurriak ere.
EI4.5 Lanak hasteko eta amaitzeko eragiketak zubi-garabi eta polipastoekin egitea.
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EI4.6 Zubi-garabi eta polipastoen berezko segurtasun-sistemen funtzionamendua egiaztatzea, batez ere larrialdiko
geldialdia, gizon hilaren sistema, frenoak eta karrera-amaierak.
EI4.7 Salgai eta produktuen mugimendua biltzen duten lan-parteak betetzea.
A5: Zubi-garabi eta polipastoen lehen mailako mantentze-eragiketak aplikatzea, lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzioxedapenak beteta.
EI5.1 Mantentze-lanei buruzko eskuliburuaren argibideen artean, eskuliburuaren lehen mailari dagozkion eragiketak
interpretatzea.
EI5.2 Zubi-garabiaren edo polipastoaren osagaien egoera bisualki egiaztatzea, erabiltzeko ezarritako gutxieneko
eskakizunak betetzen ote dituzten egiaztatuta.
EI5.3 Material edo produktuen karga, deskarga edo manipulazio segurua eraginpean hartzen duten eta zerbitzuaren
arduradunari berehala konpontzeko jakinarazi behar zaizkion anomaliak identifikatzea, eta/edo garabia geraraztea
eragin dezaketenak.
EI5.4 Kargatzeko hainbat lanabes eta osagarriren egoera egiaztatzea, kasu bakoitzean erabiltzeko eskatutako
gutxieneko ezaugarriak betetzen ote dituzten aztertuta.
EI5.5 Nibelak garbitzeko, koipeztatzeko eta egiaztatzeko ezarritako prozedurak aplikatzea, garabia deskonektatuta
dagoela eta konektatzeko gailuetara inor ere sartu ezin daitekeela bermatuta.
EI5.6 Jasotzeko lanabes eta osagarriak biltegiratzeko ezarritako prozedurak aplikatzea, fabrikatzailearen erabileraeta mantentze-lanei buruzko eskuliburuari jarraikiz.
EI5.7 Zubi-garabiarekin eta polipastoarekin egindako oinarrizko eragiketei dagozkien mantentze-lanei buruzko zatiak
definitutako ereduei jarraikiz betetzea.

Edukiak:
1. Zubi-garabi eta polipastoak: motak eta ezaugarriak
Karga eta zerbitzuen fluxu logistikoa. Dokumentazio teknikoa. Karga-unitatea.
Kargen mugimenduaren inguruko laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia.
Garabi eta jasogailuei buruzko UNE arauak.
Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalak emandako dokumentazioa.
Zubi-garabi eta polipastoak. Sailkapena eta motak. Ezaugarri tekniko nagusiak. Aplikazioak. Ahalmenak eta
mugak. Kontrol- eta aginte-sistemak: botoitegi bidezkoa, urruneko agintea eta ordenagailu osagarriarekin.
Operadorearen kokapena: kabinan zubi-garabiaren gainean edo ekipamenduaren oinean.
- Zubi-garabi eta polipastoen osagai nagusiak. Motor elektrikoa. Jasotzeko sistema. Desplazamendu-sistema.
Aginte eta kontrolak.
-

2. Zubi-garabi eta polipastoetako eragiketa
- Abiaraztea eta gelditzea. Lanaldi-amaiera. Botoitegia maneiatzea eta mugimenduak kontrolatzea. Kargatzeko,
jasotzeko, desplazatzeko eta deskargatzeko prozedurak hainbat ezaugarritako material eta produktuekin.
- Zubi-garabi eta polipastoen, eta haien lanabes eta osagarrien lehen mailako mantentze-lanak.
- Lanabesak. Eslingak, estropuak, girgiluak, gakoak eta bestelakoak. Aplikazioak eta mugak.
- Osagarriak: bentosak, matxardak eta bestelakoak. Aplikazioak eta mugak.
- Ontziak eta enbalajeak: Edukiontziak, bidoiak eta bestelakoak. Euspen-sistemak. Kargaren babeskiak.
- Karga-motak. Pisu eta bolumenak. Enbalajeko kargaren pisu estimatuaren kalkulua.
- Kargaren egonkortasuna. Kargaren grabitate-zentroa: funtsezko kontzeptua eta hura zehazteko metodo sinpleak.
- Zubi-garabi kargatu eta deskargatuaren portaera dinamikoa eta estatikoa: gainkarga, gaizki jarritako karga,
abiadura handiegia, azelerazioak, frenatzea, maniobra okerrak. Arrisku-ondorioak: kulunka.
- Arrisku nagusiak kargen mugimenduan. Prebentzio-neurri nagusiak. Norbera babesteko ekipamenduak. Makinen
segurtasun-gailuak.
- Sinbolo eta seinale normalizatuak garabi eta polipastoetan, eta langunean.
- Segurtasuna maneiuan: karga-prozedurak, deskarga eta kargaren desplazamenduak.
- Mugimenduen ikusgarritasuna. Eguraldi egokia.
- Lanlekuko ordena eta garbitasuna.
- Larrialdi-egoeretan jarraitu beharreko jardunak.
- Salgai toxiko eta arriskutsuak manipulatzeari buruzko araudia.
- Arrisku bereziko inguruneetan hartu beharreko neurriak: industria kimikoa, energia-industriak, lehergaien fabrikak
eta bestelakoak.
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6. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALA LANTZEKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDEJARDUNBIDEAK
Kodea: MP0104
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1 Harri naturaleko blokeak ebakitzeko lan-agindu bat betetzea, argibideei jarraikiz eta arduradunak gainbegiratuta.
EI1.1 Blokeak ebakitzeko instalazio, makina eta ekipamendu osagarrien mota guztiak eta horien osagai, segurtasunelementu, lanabes eta kontsumigarriak ezagutzea, prozesuarekin, haren fase eta eragiketekin eta lortu beharreko
produktuekin lotuta.
EI1.2 Blokeak neurtzea eta sailkatzea ezarritako kalitate-estandarrak aplikatuz.
EI1.3 Jarraitu beharreko prozesuak eta sekuentzia adieraztea, ongi justifikatuz arduradunarekin adosteko.
EI1.4 Segurtasun-sistemak egiaztatzea, makinak lanerako prest daudela ziurtatuz, eta prozesuan ezarritako
segurtasun-neurriak betetzea, enpresaren prebentzio-planari jarraikiz.
EI1.5 Blokeak makinan kargatzea (nibelazioa, zuzentzea, lerrokatzea eta egonkortzea), lortu beharreko produktuaren
arabera.
EI1.6 Ebaketa-lanabesak hautatu eta muntatzea, lortu beharreko produktuaren eta materialaren arabera.
EI1.7 Zerratze-zikloa programatzea, lan-aginduari jarraikiz, eta materialaren, erabilitako makinaren eta lortu beharreko
produktuaren arabera.
EI 1.8 Makina martxan jartzea, erabilera-eskuliburuan ezarritako prozedurari jarraikiz.
EI1.9 Kontrol-parametroak erregulatzea prozesua ezarritako perdoien barruan gara dadin, perdoiak dagokien partean
erregistratuta enpresaren arauei jarraikiz.
EI1.10 Erabilitako kontsumagarrien doikuntza eta higadura-maila kontrolatzea, makinaren funtzionamenduparametroei jarraikiz eta ebaki beharreko materialaren arabera.
EI1.10 Blokea ebakitzearen ondoriozko produktuek ezarritako kalitate-estandarrak betetzen dituztela egiaztatzea,
ebaketa-prozesuetan sor daitezkeen akatsak identifikatuta eta akatsen oinarrian egon daitezkeen arrazoiak adierazita.
EI1.11Ondoriozko produktuen kargak egonkortzea, segurtasun-neurriei jarraikiz, ongi garraiatzeko.
EI1.12 Erabilera-mantentzeko eragiketak egitea ezarritako planari jarraikiz, dagozkien parteak eginez eta gorabeheren
berri emanez, enpresan ezarritako prozeduren arabera.
A2: Arduradunak gainbegiratuta harri naturala apar-harriz igurzteko eta/edo leuntzeko eragiketak egitea azaleko akabera
eskatutako kalitatearekin lortzeko, materialaren ezaugarrien arabera.
EI2.1 Harri naturala apar-harriz igurzteko eta leuntzeko makina-mota desberdinak eta horien segurtasun-elementu,
lanabes eta kontsumigarriak ezagutzea, prozesuari eta lortu beharreko produktuei lotuta.
EI2.2 Leuntzeko / apar-harriz igurzteko lan-aginduak interpretatzea, landu beharreko materialari lotuta.
EI2.3 Erabili beharreko urratzaileak ekartzea, adierazitako sekuentzian eta egin beharreko eragiketarako behar
adinako kantitatean, prozesuan horien kontserbazio- eta hondamen-maila identifikatuz eta soberako urratzaileak
kenduz eta biltegiratuz, enpresan ezarritako prozeduren arabera.
EI2.4 Leuntzeko / apar-harriz igurzteko makina martxan jartzea, arduradunak gainbegiratuta, hasierako
funtzionamendu-parametro guztiak erabilera-eskuliburuan jasotakoak direla egiaztatuz.
EI2.5 Harri naturaleko xaflak leuntzeko/apar-harriz igurzteko makinak erabiltzea ezarritako funtzionamenduparametroei jarraikiz, eta hala badagokio parametro horiek egokituz eskatutako kalitatea lortzeko, argibideei jarraikiz
eta arduradunak gainbegiratuta.
EI2.6 Arduradunak gainbegiratuta, makinaren elikadura (leuntzeko kontsumigarriak zein harria) zuzena dela eta
ezarritako parametroei jarraikiz egiten dela kontrolatzea.
EI2.7 Arduradunak gainbegiratuta, leunduz/apar-harriz igurtziz lortutako produktuak ezarritako espezifikazio teknikoak
betetzen dituela kontrolatzea, sor litezkeen akatsak eta horien arrazoiak identifikatuz.
EI2.8 Arduradunak gainbegiratuta, leuntzeko makinak gelditzeko eragiketak egitea, lanaldi-amaierako posizioan
jarrita.
EI2.9 Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko prozesuetan erabilitako makina, erreminta eta ekipamendu osagarrien
erabilera mantentzeko prozesuak egitea, dagokion partea betez, enpresaren mantentze-planari jarraikiz.
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A3: Arduradunak gainbegiratuta, mutxardatzeko, garreztatzeko, hareaz igurzteko/granailatzeko, zahartzeko sistemen
bitartez edo bestelako tratamendu fisikoen bitartez azaleko tratamenduak egitea, tratamenduaren eraginpeko harriaren
ezaugarrien arabera.
EI3.1 Azaleko tratamenduko makina-mota desberdinak eta horien segurtasun-elementu, lanabes eta kontsumigarriak
ezagutzea, prozesuari eta lortu beharreko produktuei lotuta.
EI3.2 Materialaren gainean egin beharreko lanari buruzko aginduak interpretatzea, egin beharreko azaleko
tratamendu fisikoaren prozesuaren arabera, landu beharreko materialari lotuta.
EI3.3 Azaleko tratamendu fisikoetan erabili beharreko urratzaileak ekartzea, adierazitako sekuentzian eta egin
beharreko eragiketarako behar adinako kantitatean, horien kontserbazio- eta hondamen-maila identifikatuz eta
soberako urratzaileak kenduz eta biltegiratuz, enpresan ezarritako prozeduren arabera.
EI3.4 Azaleko tratamendu fisikorako makina guztiak martxan jartzea, arduradunak gainbegiratuta, eta hasierako
funtzionamendu-parametro guztiak ezarritakoekin bat datozela egiaztatuta.
EI3.5 Azaleko tratamendu fisikoetarako makina eta erremintak erabiltzea ezarritako funtzionamendu-parametroei
jarraikiz, eta hala badagokio parametro horiek egokituz eskatutako kalitatea lortzeko, argibideei jarraikiz eta
arduradunak gainbegiratuta.
EI3.6 Arduradunak gainbegiratuta, azaleko tratamendu fisikoko prozesuak kontrolatzea, makinaren elikadura (harria
eta kontsumigarriak) egiaztatuz eta parametroak ezarritakoekin bat datozela ziurtatuz.
EI3.7 Arduradunak gainbegiratuta, mutxardatutako, garreztatutako, hareaz igurtzitako, zahartutako, pikatutako,
eskafilatutako edo bestelako tratamendu fisikoen eraginpean jarritako produktuak ezarritako espezifikazio teknikoak
betetzen dituela kontrolatzea, sor litezkeen akatsak eta horien arrazoiak identifikatuz.
EI3.8 Arduradunak gainbegiratuta, azaleko tratamenduko makinak gelditzeko eragiketak egitea, lanaldi-amaierako
posizioan jarrita.
EI3.9 Arduradunak begiratuta, azaleko tratamendu fisikoko prozesuetan erabilitako makina, erreminta eta ekipamendu
osagarriak mantentzeko prozesuak egitea, dagokion partea betez, enpresaren mantentze-planari jarraikiz.
A4 Arduradunak gainbegiratuta, harri naturalerako azaleko tratamendu kimikoak prestatzea eta aplikatzea, materialen
ezaugarri eta eskakizunak kontuan hartuz eta segurtasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betez.
EI4.1 Arduradunak gainbegiratuta, azaleko tratamenduak aurrera eramateko beharrezko prestakin kimikoak
prestatzea, fabrikatzailearen espezifikazio teknikoei eta segurtasun-espezifikazioei jarraikiz.
EI4.2 Arduradunak gainbegiratuta, prestakin kimikoak aplikatzea murgiltze edo proiekzio bidez zein bestelako
prozedurak erabiliz, tratamendu jakin bakoitzerako zehaztutako baldintzetan.
EI4.3 Kimikoki tratatutako produktuaren kalitate-ezaugarriak identifikatzea, baita azkenean lortutako produktuaren
akatsak edo hutsegiteak ere, horien arrazoiak identifikatuz eta konponbide posibleak adieraziz.
EI4.4 Arduradunak gainbegiratuta, produktu eta soberakin kimikoak biltegiratzea, eta hondakinak neutralizatu,
kontrolatu eta kudeatzea, produktu kimikoen fabrikatzaileak agindutakoa betez.
A5: Harri naturaleko lodiera handiak eta taulak neurrira ebakitzeko eta zuinkatzeko eragiketak egitea espezifikazio teknikoen
arabera, argibideei jarraikiz eta arduradunak gainbegiratuta.
EI5.1 Materiala makinan kargatzea, behar bezala jarriz, orientatuz eta egonkortuz ebaketa-prozesuaren arabera,
arduradunak gainbegiratuta.
EI5.2 Makinaren lan-elementuak eta segurtasun-gailuak jardunean daudela egiaztatzea.
EI5.3 Ebaketa-lanabesak lana egiteko egokiak direla egiaztatzea eta lana kalitatez egiteko moduan daudela
egiaztatzea, hala badagokio laguntza eskainiz lanabes horiek jartzeko eta/edo ordezteko.
EI5.4 Kontrol-parametroak sartzea argibide teknikoei eta lan-aginduei jarraikiz, arduradunak gainbegiratuta.
EI5.5 Neurrira ebakitzeko makinak martxan jartzea, ezarritako prozedurei jarraikiz.
EI5.6 Ebaketa-prozesuak kontrolatzea ezarritako prozedurei eta argibide teknikoei jarraikiz, ebaketa-parametroak
egokiak direla egiaztatuta.
EI5.7 Lortutako produktuetan kalitate-estandarrak identifikatzea, akatsak eta horien arrazoi izan daitezkeenak ere
identifikatuta.
EI5.8 Laneko parteak eta lortutako materialaren eta prozesuaren kalitatea kontrolatzeko parteak betetzea, enpresaren
irizpideei jarraikiz eta langile arduradunak gainbegiratuta
EI5.9 Zatika (tximiniak, arkuak, zutabeak, balaustradak edo beste batzuk) osatutako multzo baten aurremuntaketan
laguntzea, muntaketa-planoen arabera,eta arduradunak begiratuta, osagaiak behar bezala uztartzeko beharrezko
doikuntza-lanak eginez.
EI5.10 Makina eta baliabide osagarrien segurtasun-elementuen egoera eta funtzionamendu egokia egiztatzea, gerta
daitezkeen anomaliak detektatuz, arduradunak gainbegiratuta eta enpresak ezarritako protokoloari jarraikiz.
A6: Harri naturalean mekanizazio-eragiketak eta/edo lan bereziak (zulatzea, fresatzea eta beste batzuk) egitea, ezarritako
espezifikazio teknikoen arabera, argibideei jarraikiz eta arduradunak gainbegiratuta.
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EI6.1 Materiala makinan kargatzea, behar bezala jarriz, orientatuz eta egonkortuz ebaketa-prozesuaren arabera,
arduradunak gainbegiratuta.
EI6.2 Makinaren lan-elementuak eta segurtasun-gailuak jardunean daudela egiaztatzea.
EI6.3 Ebaketa-lanabesak lana egiteko egokiak direla egiaztatzea eta lana kalitatez egiteko moduan daudela
bermatzea, hala badagokio laguntza eskainiz lanabes horiek jartzeko eta/edo ordezteko.
EI6.4 Kontrol-parametroak sartzea argibide teknikoei eta lan-aginduei jarraikiz, arduradunak gainbegiratuta.
EI6.5 Neurrira ebakitzeko makinak martxan jartzea, ezarritako prozedurei jarraikiz eta arduradunak gainbegiratuta.
EI6.6 Eskuzko makinak eta makina automatikoak erabiltzea, eta mekanizazio-lan bereziak egiteko beharrezko
erremintak erabiltzea ezarritako argibide teknikoei jarraikiz.
EI6.7 Makinen eta baliabide osagarrien segurtasun-elementuen egoera eta funtzionamendu egokia egiaztatzea.
A7: Arbela leuntzeko eta esfoliatzeko eragiketetan erabilitako erremintak eta makinak erabiltzea, hainbat lodiera eta
formatako plakak lantzeko, argibideei jarraikiz eta arduradunak gainbegiratuta.
EI7.1 Plakaren ezaugarriak eta akatsak identifikatzea egin beharreko lanen arabera, lan horiek egiteko egokitasuna
proposatuta.
EI7.2 Egin beharreko lanak interpretatzea, eta horien arabera, lanak sekuentziatzea, enpresan dauden makina eta
erreminten aukera eta ezaugarriekin lotuta. (Oharra: ez da jarduera teorikoa, praktikoa baizik, benetako kasu batean
eta jarduneko enpresa batean oinarritzen delako).
EI7.3 Arbela lantzeko eta esfoliatzeko makina eta erremintak erabiltzea, adierazitako lodierak eta formak dituzten
arbel-piezak lortzeko.
EI7.4 Arbel-plaken ezaugarriak ikusi eta egiaztatzea, plano lauak eta jarraituak lortzen direla ziurtatuz, enpresaren
kalitate-estandarrak betez eta enpresaren arduradunak gainbegiratuta.
A8: Kargak segurtasunez manipulatzea eta/edo orgak segurtasunez gidatzea, material edo produktuen karga-, garraio- eta
deskarga-eragiketa konbentzionalak eginez, argibideei jarraikiz eta arduradunak gainbegiratuta.
EI8.1 Hainbat euskarritan aurkeztutako dokumentazioa interpretatzea.
EI8.2 Paleta, ontzia edo enbalajea karga segurtasunez manipulatzeko eta garraiatzeko egokiak direla egiaztatzea.
EI8.3 Dimentsio eta pisuei dagokienez karga egokia dela egiaztatzea, baita segurtasun-baldintzak biltzen dituela ere.
EI8.4 Manipulatzeko ekipamendua hautatzea eta kargarako egokia dela egiaztatzea.
EI8.5 Kargaren maneiuaren arriskuak ezagutzea.
EI8.6 Karga gidatzearen, garraiatzearen, estibatzearen/desestibatzearen eta pilatzearen/despilatzearen ondoriozko
arriskuak identifikatzea.
EI8.7 Lan-ingurunean dauden arriskuak identifikatzea eta egungo seinaleak ezagutzea.
EI8.8 Orgaren funtzionamendua egiaztatzea, anomalia posibleak detektatuta, bere eskumenekoak konponduz eta
gainerakoak dagokien langileei komunikatuz.
EI8.9 Erabilera-mantentzeari dagozkion eragiketak egitea.
EI8.10 Orga automotor eta eskuzkoak hutsean gidatzea, frenatzeko, aparkatzeko, atzera martxako eta maldan
jaisteko maniobrak eginda.
EI8.11 Karga-unitateak biltzea eta masta jasotzeko eta atzerantz inklinatzeko maniobra egitea, kargaren tamaina eta
garaiera errespetatuz ikusgarritasuna errazteko.
EI8.12 Orga automotor eta eskuzkoak kargarekin gidatzea, frenatzeko, aparkatzeko, atzera martxako eta jaisteko,
lauan edo maldan, maniobrak eginez, segurtasunez eta lan-arriskuak saihestuz.
EI8.13 Jardunaldi-amaierako eragiketak egitea, aparkatutako makina modu seguruan utzita.
EI8.14 Sortutako dokumentazioa enpresak ezarritako euskarrian betetzea.
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A9: Kargak segurtasunez manipulatzea eta zubi-garabiekin eta polipastoekin segurtasunez jardutea, material edo
produktuen karga-, desplazamendu- eta deskarga-eragiketa konbentzionalak eginez, argibideei jarraikiz eta arduradunak
gainbegiratuta.
EI9.1 .Material edo produktuak kargatzeari, deskargatzeari edo eramateari buruzko dokumentazio edo argibideak
interpretatzea.
EI9.2 Karga zubi-garabiarekin edo polipastoaren manipulatzean erabili beharreko lanabesak (eslingak, estropuak,
girgiluak, gakoak edo bestelakoak) hautatzea eta egiaztatzea.
EI9.3 Karga zubi-garabiarekin edo polipastoaren manipulatzean erabili beharreko osagarriak (bentosak, pintzak edo
bestelakoak) hautatzea eta egiaztatzea.
EI9.4 Karga segurtasunez manipulatzeko erabilitako enbalaje eta ontziak egokiak ote diren egiaztatzea.
EI9.5 Kargen egonkortasuneko oinarrizko baldintzak egiaztatzea: grabitate-zentroa eta eusteko eta jasotzeko sistema
eta gailuak egokiak direla.
IE9.6 Arrisku posibleak egiaztatzea, baita segurtasun-neurriak ere (norbera babesteko ekipamenduak, makinen
segurtasun-elementuak, eta abar).
EI9.7 Langunearen eta lan-ingurunearen seinaleak egiaztatzea.

Harri naturala lantzea

EI9.8 Ekipamenduaren behar bezalako funtzionamendua egiaztatzea, anomalia posibleak detektatuta, bere
eskumenekoak konponduz eta gainerakoak dagokien langileei komunikatuz.
EI9.9 Erabilera-mantentzeari dagozkion eragiketak egitea.
EI9.10 Material eta produktuen desplazatze-eragiketak zubi-garabiekin eta polipastoekin egitea hutsean eta kargabaldintza desberdinetan, segurtasun-neurriak beteta.
EI9.11 Karga- eta deskarga-eragiketak produktu-mota desberdinekin egitea, helburu desberdinetarako: makinak
elikatzea, biltegiratzea, banaketa, pilaketa, estibak eta bestelakoak, zoruaren, apalategiaren edo ibilgailuaren gainean
egindako kargetara iritsita, segurtasun-arauak beteta.
EI9.12 Salgai eta produktuen mugimendua biltzen duten lan-parteak betetzea.
A10: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI10.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI10.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI10.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI10.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea.
EI10.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI10.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.

Edukiak:
1. Harri naturaleko blokeak ebakitzeko makinen eragiketak.
-

Makinak ezagutzea: motak, osagaiak.
Lanabes eta kontsumigarriak ezagutzea. Makina-motekiko lotura.
Instalazioak ezagutzea.
Ekipamendu osagarriak ezagutzea.
Ebakitzeko fase, prozesu eta eragiketak ezagutzea.
Materialak eta produktuak ezagutzea.
Blokeak neurtzea.
Blokeak sailkatzea.
Blokeak ebakitzeko lan-aginduak interpretatzea.
Eragiketa-sekuentzia zehaztea.
Karga makinan nibelatzea, zuzentzea, lerrokatzea eta egonkortzea.
Ebaketa-lanabesak hautatzea. Muntaketa. Higaduraren kontrola. Lanabesak doitu eta aldatzea.
Ebaketa-makina programatzea.
Ebaketa-makina martxan jartzea.
Kontrol-parametroak erregulatzea.
Ebaketa-prozesuaren parteak eta gainerako dokumentuak lantzea.
Unean-unean bete beharreko segurtasun-neurriak identifikatzea.
Ebaketa-produktuak egonkortzea.
Mantentze-plana interpretatzea.
Mantentze-eragiketak.
Mantentze-parteak lantzea.
Matxura larriak eta jarraitu beharreko jardunak identifikatzea.

2. Makinen eragiketak harri naturalaren tratamendu fisikoetan
- Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko makina, erreminta eta baliabide osagarrien identifikazioa: Leuntzeko makina.
Apar-harriz igurztea. Mahai autokargatzaileak. Orga birakariak.
- Azaleko tratamendu fisikoetarako (mutxardatzea, garreztatzea, hareaz igurztea, zahartzea, pikatzea, eskafilatzea
eta bestelakoak) makina, erreminta eta baliabide osagarrien mota desberdinak identifikatzea. Osagai nagusiak,
segurtasun-elementuak, lanabesak eta kontsumigarriak.
- Espezifikazio teknikoak interpretatzea. Produkzio-aginduak interpretatzea.
- Urratzaileak hautatu eta ekartzea. Kontrola. Mantentzea eta kentzea.
- Ekipamenduak martxan jartzea.
- Azaleko tratamendu fisikoetarako makina, erreminta, lanabes eta baliabide osagarrien eragiketak.
- Ekipamenduak martxan jartzea.
- Tratamenduak programatzea: zikloak. Sekuentzia. Aldez aurreko lanak.
- Makinak gelditzeko eta lanaldia amaitzeko eragiketak.
- Produktuen kontrola. Funtzionamendu-parametroak kontrolatu eta doitzea.
- Tratatutako produktuak kontrolatzea: kalitate-estandarrak.
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-

Neurketa-tresnak erabiltzea: flexometroak, brillometroak, kalibreak.
Gorabeherak. Fabrikazio-akatsak.
Azaleko tratamenduetarako makinak mantentzea.
Mantentze-eragiketen erregistroa.

3. Harri naturalaren tratamendu kimikoak prestatzea eta aplikatzea
- Produktu kimikoen prestaketa.
- Manipulazioa eta biltegiratzea.
- Produktu kimikoen aplikazioa: prozedurak: Murgilketa, proiekzioa eta beste batzuk. Makinen eragiketak,
ekipamenduak, erremintak eta lanabesak.
- Prozesuen programazioa.
- Prozesuaren eta tratamenduaren kontrola.
- Tratatutako produktuen azken ezaugarrien identifikazioa: kalitate-estandarrak eta sailkapen-irizpideak.
- Aplikazio-akatsen identifikazioa
- Hondakinak neutralizatzea, kontrolatzea eta kudeatzea.

4. Harri naturaleko elementuak neurrira ebakitzea, mekanizatzea eta/edo lan bereziak
-

Materiala makinetan kargatzea, kokatzea eta egonkortzea.
Espezifikazio teknikoak interpretatzea.
Fabrikazio-aginduak interpretatzea. Programazioa.
Kontrol-parametroak makinetan sartzea.
Makinak martxan jartzea.
Lanabesak: higadura-egoera egiaztatzea; kokatzea, ordeztea.
Ebaketa-parametroen kontrola.
Ebaketa-prozesuaren kontrola.
Ebakitako produktuen kontrola.
Mekanizazio-makina automatikoen eragiketak.
Eskuzko mekanizazio-makinen eragiketak.
Mekanizazioetarako erreminten erabilera.
Lan-parteak egitea.
Kalitatea kontrolatzeko parteak egitea.
Muntaketa-planoen eta agindu tekniko partikularren interpretazioa.
Harri naturaleko piezen aurremuntaketa.
Piezen doikuntza.
Makinen segurtasun-elementuak egiaztatzea.

5. Arbelaren leunketa eta esfoliazioa
-

Arbel-plaken identifikazioa: ezaugarriak eta akatsak.
Plaken hautaketa.
Lan-aginduen interpretazioa.
Erreminta eta lanabesen hautaketa.
Arbela lauzatzeko eta esfoliatzeko makina, erreminta eta lanabesen eragiketak.
Arbela lauzatu eta esfoliatzeko produktuen kalitate-estandarren identifikazioa: onartzeko edo ez onartzeko
irizpideak.

6. Kargen manipulazioa orga jasotzaileekin
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-

Dokumentazio teknikoa interpretatzea.
Ontzi eta enbalajeak egiaztatzea.
Paleta edo edukiontzia egiaztatzea.
Karga egiaztatzea: ekipamendu-motaren pisu eta dimentsioak.
Manipulatzeko ekipamendua hautatzea.
Karga manipulatzearen ondoriozko lan-arriskuak egiaztatzea.
Ekipamenduekin jardutearen ondoriozko lan-arriskuak egiaztatzea.
Seinaleak egiaztatzea.
Orgen funtzionamendua egiaztatzea.
Anomaliak detektatzea.
Orgaren erabileraren mantentze-lanak egitea.
Hutseko gidatzea.
Hainbat karga-motarekin gidatzea.
Hainbat maniobra egitea.

Harri naturala lantzea

-

Karga-eragiketak.
Garraio-eragiketak.
Deskarga-eragiketak.
Karga-mugimenduaren dokumentazioa lantzea.

7. Kargen manipulazioa zubi-garabi eta polipastoekin
Dokumentazio teknikoa interpretatzea.
Lanabesak hautatu eta egiaztatzea.
Osagarriak hautatzea eta egiaztatzea.
Ontzi eta enbalajeak egiaztatzea.
Karga egiaztatzea.
Arriskuak eta segurtasun-neurriak egiaztatzea.
Ekipamenduen funtzionamendua egiaztatzea. Anomaliak detektatzea.
Erabilerako mantentze-lanak egitea.
Makinarekin hutsean jardutea.
Makinarekin hainbat karga-baldintzatan jardutea.
Abiaraztea eta gelditzea. Lanaldi-amaiera.
Botoitegia maneiatzea eta mugimenduak kontrolatzea. Kargatzeko, jasotzeko, desplazatzeko eta deskargatzeko
prozedurak hainbat ezaugarritako material eta produktuekin.
- Karga-mugimenduaren dokumentazioa lantzea.
-

8. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea
-

Jarrera arduratsua lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz betetzea.
Antolakuntzaren produkzio-prozesua ezagutzea.
Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea.
Enpresaren lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea.
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Harri naturala lantzea

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0634_2:
Harri naturaleko blokea
ebakitzea

MF0635_2:
Harri naturaleko azaleko
tratamenduak.

MF0636_2: Harri naturalean
azken produktuak lantzea

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
MF0637_1: Kargen
manipulazioa zubi-garabi eta
polipastoekin

•
•

•
48

Akreditazioa
izanez gero

Akreditaziorik izan
ezean

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

• Goi-mailako ingeniaritza.
• Ingeniaritza teknikoa.
• Erauzketa-industrien lanbide-arloko

•

MF0432_1: Kargen
manipulazioa orga
jasotzaileekin

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA

lanbide-heziketako goi-mailako teknikaria,
harri naturalaren lanbide-eremua.
Harri naturaleko proiektuen diseinuko eta
koordinazioko 3. mailako profesionaltasunziurtagiria.
Goi-mailako ingeniaritza.
Ingeniaritza teknikoa.
Erauzketa-industrien lanbide-arloko
lanbide-heziketako goi-mailako teknikaria,
harri naturalaren lanbide-eremua.
Harri naturaleko proiektuen diseinuko eta
koordinazioko 3. mailako profesionaltasunziurtagiria.
Goi-mailako ingeniaritza.
Ingeniaritza teknikoa.
Erauzketa-industrien lanbide-arloko
lanbide-heziketako goi-mailako teknikaria,
harri naturalaren lanbide-eremua.
Harri naturaleko proiektuen diseinuko eta
koordinazioko 3. mailako profesionaltasunziurtagiria.
Elikagaien zientzia eta teknologiako,
albaitaritzako, biologiako, kimikako,
farmaziako eta ingurumen-zientzietako
lizentziaduna.
Goi-mailako edozein ingeniaritza.
Edozein ingeniaritza tekniko.
Industrien edozein espezialitatetako goimailako teknikaria.
Industrien edozein espezialitatetako 3.
mailako profesionaltasun-ziurtagiria.
Goi-mailako ingeniaritza.
Ingeniaritza teknikoa.
Industria- eta merkataritza-arloetako goimailako teknikaria.
Industria- eta merkataritza-arloetako
teknikaria.
Industria- eta merkataritza-arloetako 3.
mailako profesionaltasun-ziurtagiria.
Industria- eta merkataritza-arloetako 2.
mailako profesionaltasun-ziurtagiria.

Harri naturala lantzea

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 irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 25 IKASLE

Kudeaketa-gela

45

60

Harri naturala lantzeko tailerra

100

100

Orga jasotzaileentzako
praktikagunea

100

100

Zubi-garabiarentzako
praktikagunea

100

100

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

2. M

3. M

4. M

5. M

Kudeaketa-gela

X

X

X

X

X

Harri naturala lantzeko tailerra

X

X

X

Orga jasotzaileentzako
praktikagunea
Zubi-garabiarentzako
praktikagunea

X

X
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PRESTAKUNTZA-GUNEA

Kudeaketa-gela

EKIPAMENDUA
−
−
−
−
−
−
−

Errotuladorez idazteko arbelak.
Orri birakaria.
Ikasgelako materiala.
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak
Ikus-entzunezko ekipoak.
Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet.
− Espezialitateko software espezifikoa.

Harri naturala lantzeko tailerra

− Diamantatutako lanabesdun ebaketa-makina.
− Tratamendu fisikoetarako makina, erreminta eta lanabesak:
leuntzea, mutxardatzea, garreztatzea, hareaz igurztea, zahartzea,
pikatzea, eskafilatzea eta bestelakoak: disko-makinak, ebakitzeko
eta leuntzeko diskoak, punta-zizelak eta abar.
− Tratamendu kimikorako ekipamendu eta erremintak.
− Mekanizatuetarako makina, erreminta eta lanabesak: fresatzeko
makinak, zulatzeko makinak.
− Hargintzako erreminta eta lanabesak: ziriak, zizelak, punta-zizelak,
igeltsero-mailuak, mazoak eta hargintzako beste mailu batzuk.
− Marrazketa- eta neurketa-elementuak. Txantiloiak egiteko materiala.
Kalibreak, nibelak, plomuak eta lupak. Flexometroak. Brillometroak.
− Produktuak biltegiratzeko eta bidaltzeko ekipamendu, erreminta,
lanabes eta materialak: Ontzi, enbalaje eta edukiontziak. Etiketak.
Zumitzak jartzeko makinak. Zura ebakitzeko makinak.
− Kargatzeko eta deskargatzeko baliabideak.
− Aireztatze- eta dekantazio-sistema.
− Norbera babesteko ekipamenduak. Segurtasun-elementuak.
− Hondakinen edukiontziak.

Orga jasotzaileentzako praktikagunea

− Orga jasotzaileak

Zubi-garabiarentzako praktikagunea.

− Zubi-garabia.
− Polipastoak

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. Instalazioek eta
ekipamenduek dagokien industria- eta higiene-araudia bete behar dute, eta irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen
segurtasuna bermatzeko neurriak bete.
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko.
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:
50

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea.
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.

Harri naturala lantzea

– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. 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 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen
den araudiaren arabera.
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