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IZENA
HARRI NATURALEKO PROIEKTUEN DISEINUA ETA KOORDINAZIOA

KODEA
IEXD0109

LANBIDE-ARLOA
Erauzketa-industriak

LANBIDE-EREMUA
Harri naturala

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
IEX270_3: Harri naturaleko proiektuen diseinua eta koordinazioa. (873/2007 EDa, 2007ko uztailaren 2koa)

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
3

GAITASUN OROKORRA
Harri naturaleko proiektuak garatzen ditu eta planoak eta gainerako dokumentazio teknikoa lantzen ditu; horretarako, harri
naturaleko elementuak fabrikatzeko eta jartzeko lanak planifikatu eta gainbegiratzen ditu, jasotako dokumentazio teknikoa
abiapuntu hartuta eta obraren errealitatearekin alderatuta, goragokoaren edo proiektu-arduradunaren argibideei jarraikiz.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0638_3: Eraikuntza-irudikapenak egitea
UC0865_3: Harri naturaleko elementuak eta multzoak diseinatzea.
UC0866_3: Harri naturaleko proiektuen bideragarritasun-azterlana eta aurrekontuak egitea.
UC0867_3: Harri naturaleko elementuen fabrikazioa programatzea eta gainbegiratzea.
UC0868_3: Harri naturaleko elementuak jartzeko lanak programatzea eta gainbegiratzea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Harri naturala lantzen eta/edo jartzen jarduten duten enpresa txiki, ertain edo handietan (batik bat, enpresa pribatuak
izaten dira) garatzen du lanbide-jarduera besteren kontura edo autonomo moduan. Proiektu propioak diseinatzen
ditu edo goragoko mailako teknikariek diseinatutako proiektuak garatzen ditu, txertatuta dagoen lanketako eta/edo
jartze-lanetako enpresaren harreman teknikoen eta lanbide-harremanen esparruan.

Produkzio-sektoreak
Harriaren industria. Eraikuntza: arkitektura- eta ingeniaritza-estudioak, aholkularitzak, higiezinen sustatzaileak eta
enpresa urbanizatzaileak, etxegintza-enpresak eta administrazio publikoak.

Lanbideak edo lanpostuak
6

Harri naturaleko produktuen diseinatzailea.
Harri naturaleko industrietako produkzio-burua.
Harri naturala jartzeko lanen arduraduna.
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0638_3 (ZEHARKAKOA)
Eraikuntza-irudikapenak

ORDUAK

190

PRESTAKUNTZA-ATALAK
UF0306: Datuen azterketa eta
planoen irudikapena.
UF0307: Irudikapen grafikoa eta
maketagintza
UF0308: Dokumentuen
erreprodukzioa eta artxibatzea

MF0865_3
Harri naturaleko elementuen eta multzoen diseinua

MF0866_3
Harri naturaleko proiektuen bideragarritasuna eta
aurrekontuak

MF0867_3
Harri naturaleko elementuen fabrikazioaren
programazioa eta gainbegiraketa

MF0868_3
Harri naturaleko elementuak jartzeko lanen
programazioa eta gainbegiraketa

140

140

120

120

MP0156
Harri naturaleko proiektuen diseinuko eta koordinazioko
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak

80

ORDUAK, GUZTIRA

730

UF0741: (Zeharkakoa) Harri
naturaleko proiektuen
interpretazioa
UF0742: Harri naturaleko
elementuen eta multzoen
proposamena
UF0743: Harri naturaleko
elementuen diseinuaren
irudikapen grafikoa
UF0741: (Zeharkakoa) Harri
naturaleko proiektuen
interpretazioa
UF0744: Harri naturaleko
proiektuen bideragarritasun
teknikoa
UF0745: Harri naturaleko
proiektuen aurrekontuak
UF0746: Dokumentazio
teknikoaren interpretazioa eta
garapena harri naturaleko
elementuak lantzeko
UF0747: Harri naturaleko
elementuen fabrikazioaren
antolamendua
UF0748: Harri naturaleko
elementuen produkzioaren kontrola
UF0749: Harri naturala jartzeko
baliabide materialen antolamendua
eta gainbegiraketa
UF0750: Harri naturala jartzeko
giza baliabideen antolamendua eta
gainbegiraketa
UF0751: Harri naturala jartzeko
lanen kalitate-kontrola

ORDUAK
90
70
30
60
50

30

60
50
30
30

50
40
50
30
40
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1
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1

1. gaitasun-atala:
ERAIKUNTZA-IRUDIKAPENAK EGITEA
Kodea: UC0638_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Argibideei eta krokisari jarraikiz, eraikuntza-proiektuen goitiko bisten, aurretiko bisten eta xehetasunen irudikapenak
egitea, eraikuntza-planoak definitzeko, ordenagailuz lagundutako diseinuak erabiliz, abiapuntuko datuak errespetatuz,
eta kurbimetriak eta planimetriak kalkulatuz.
BI1.1 Abiapuntuko datuak (argibideak, zerrendak, krokisak eta beste) ordenatu eta aztertu egiten dira, eta
irudikapena erabat definitzeko beharrezkoa den informazioan falta den informazioa eta akatsak detektatzen dira.
BI1.2 Marrazkiak zehaztutako eskalan egiten dira, eta bertsio informatikoa bereiz daitezkeen marrazki-entitateek
osatzen dute, abiapuntuko krokisekin bat etorriz.
BI1.3 Erabiltzen diren kotak, errotulazioa eta sinbologia argiak eta zehatzak dira; neurri egokia dute, eta obraegikaritzan erabiltzea errazten dute.
BI1.4 Erabiltzen den planoa ongi orientatuta dago; erabilitako sinboloen legenda du, baita objektuak, eskalak,
zenbakia, fitxategi-kodea, idazketa-data eta behar den beste edozein informazio identifikatzen duen datuen kartela
ere.
BI1.5 Zehaztutako arau eta/edo akordioei dagozkien sinbologia eta legendak erabiltzen dira.
BI1.6 Erabiltzen den informazio grafikoa ongi egituratuta dago euskarri informatikoan, eta ikurrak marrazki-entitate
bateratuei dagozkie; marrazki-geruza desberdinak esleitzen zaizkio lerroen eta puntuen gai-multzo bakoitzari.
BI1.7 Planoa adierazitako epean egiten da; eskatutako eskalan aurkezten da; ongi artxibatzen da, eta, hala
dagokionean, lagundutako beste diseinu-programa batzuetan edo aplikazio espezifikoetan erabiltzeko trukefitxategi moduan esportatzen da.
BI1.8 Eskuz egiten diren kurbimetria eta planimetriek baldintza hauek betetzen dituzte:
- Neurtu beharreko lerroak segmentutan diskretizatzen dira.
- Neurtu beharreko azalerak poligono bidez diskretizatzen dira, edo eskuragarri dagoen planimetro-ereduak
barne har ditzakeen azaleretan zatikatzen dira.
- Neurriak kurbimetro edo planimetroarekin hartzeko, lerroak edo ingeradak zeharkatzen dira, eta irakurketa
ongi interpretatzen da.
- Poligono bidezko neurketak egiteko, banakako neurriak hartu eta dagokion poligonoaren formulak
aplikatzen dira.
- Batuketen eta eskala-aldaketen kalkuluak akatsik eta okerrik gabe egiten dira.
LB2: Beharrezko elementuen eta lurzoruaren sekzioak eta profilak egitea eta irudikatzea, planoak definitzeko, goitiko eta
aurretiko bistetatik abiatuz, irudikapena zehaztutako eskaletara doituz, eta ageriko eta ezkutuko eremuak zehaztuz.
BI2.1 Abiapuntuko aurretiko eta goitiko marrazkiak eta planoak ordenatu eta aztertu egiten dira, eta irudikapena
erabat definitzeko beharrezkoa den informazioan falta den informazioa eta akatsak detektatzen dira.
BI2.2 Sekzioak eta profilak zehaztutako eskalan eta zehaztutako ebaketa-planoa erabiliz egiten dira, eta bertsio
informatikoa bereiz daitezkeen marrazki-entitateek osatzen dute, abiapuntuko marrazki eta planoekin bat etorriz.
BI2.3 Erabiltzen diren kotak, errotulazioa eta sinbologia argiak eta zehatzak dira; neurri egokia dute, eta obraegikaritzan erabiltzea errazten dute.
BI2.4 Irudikatzen den planoak goitiko bistaren eskema du, eta ebakidura-planoa adierazita. Erabilitako ikurren
legenda du, baita objektuak, eskalak, zenbakia, fitxategi-kodea, idazketa-data eta behar den beste edozein
informazio identifikatzen duen datuen kartela ere.
BI2.5 Zehaztutako arau eta/edo akordioei dagozkien sinbologia eta legendak erabiltzen dira.
BI2.6 Erabiltzen den informazio grafikoa ongi egituratuta dago euskarri informatikoan, eta ikurrak marrazki-entitate
bateratuei dagozkie; marrazki-geruza desberdinak esleitzen zaizkio lerroen eta puntuen gai-multzo bakoitzari.
BI2.7 Planoa adierazitako epean egiten da; eskatutako eskalan aurkezten da; ongi artxibatzen da, eta, hala
dagokionean, lagundutako beste diseinu-programa batzuetan edo aplikazio espezifikoetan erabiltzeko trukefitxategi moduan esportatzen da.
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BI2.8 Ikus-arroak zehazteko, beharrezkoak diren zeharkako profilak egiten dira plano topografikoetan, eta
profiletan lurzoruari dagozkion tangenteak trazatzen dira.
LB3: Eraikuntza-proiektuen irudikapenak perspektiban egitea, errazago ikusteko, goitiko eta aurretiko bistetatik eta
sekzioetatik abiatuz, eta irudikapena eskaletara, irudikapen-sistemara eta marraduretara doituz.
BI3.1 Abiapuntuko aurretiko eta goitiko nahiz sekzioen marrazkiak eta planoak ordenatu eta aztertu egiten dira, eta
irudikapena erabat definitzeko beharrezkoa den informazioan falta den informazioa eta akatsak detektatzen dira.
BI3.2 Perspektibak zehaztutako eskalan eta zehaztutako irudikapen-sistemak erabiliz egiten dira, eta bertsio
informatikoa bereiz daitezkeen marrazki-entitateek osatzen dute, abiapuntuko marrazki eta planoekin bat etorriz.
BI3.3 Erabiltzen diren perspektibaren parametroek eta baliabide grafikoek irakurketa errazten dute, edo
irudikapena erakargarriago egiten dute.
BI3.4 Egiten den planoak objektuak, eskalak, zenbakia, fitxategi-kodea, idazketa-data eta behar den beste edozein
informazio identifikatzen duen datuen kartela du.
BI3.5 Erabiltzen den informazio grafikoa ongi egituratuta dago euskarri informatikoan, eta ikurrak marrazki-entitate
bateratuei dagozkie; marrazki-geruza desberdinak esleitzen zaizkio lerroen eta puntuen gai-multzo bakoitzari.
BI3.6 Planoa adierazitako epean egiten da; eskatutako eskalan aurkezten da; ongi artxibatzen da, eta, hala
dagokionean, lagundutako beste diseinu-programa batzuetan edo aplikazio espezifikoetan erabiltzeko trukefitxategi moduan esportatzen da.
LB4: Eraikuntza-proiektuen fotokonposizioak egitea eta muntatzea, bistaratzea eta proiektuaren aurkezpena egitea
errazteko, perspektiban edo maketan, memoriaren edukietatik eta bi dimentsioko irudikapenetatik abiatuz.
BI4.1 Abiapuntuko marrazkiak eta argazkiak ordenatu eta aztertu egiten dira, eta beste baliabide grafiko batzuekin
osatu; eskuragarri dagoen informaziotik, aurkezpen argi eta erakargarriena egiten lagunduko duen informazioa
aukeratzen da.
BI4.2 Betegarriaren kolore- eta testura-parametroak obrak izango dituen akaberen arabera definitzen dira.
BI4.3 Konposizioa eraikuntzaren erabilera-baldintzei dagozkien baliabide grafikoekin eta objektuekin osatzen da,
eta euskarri informatikoan egituratzen da, marrazki-geruzak esleituz elementu bakoitzari, edo elementuen gaimultzo bakoitzari.
BI4.4 Lortzen den irudikapena proiektuaren irudi adierazkor eta erakargarria da, eta informazio grafikoa eta
idatzizkoa konbinatzen ditu.
BI4.5 Aurkezpena adierazitako epean egiten da, eta proiektuaren oinarrizko ildoak jasotzea sinplifikatzen duen
euskarrian.
LB5: Maketak egitea, eraikuntza-proiektuak errazago ikusteko, bi dimentsioko irudikapenetatik eta perspektibetatik
abiatuz.
BI5.1 Abiapuntuko marrazkiak eta planoak ordenatu eta aztertu egiten dira, eta hiru dimentsioko irudikapena
erabat definitzeko beharrezkoa den informazioan falta den informazioa eta akatsak detektatzen dira.
BI5.2 Materialak obraren akaberen edo maketaren helburuaren arabera aukeratzen dira.
BI5.3 Erabiltzen diren tresnek aukeratutako materialekin erabiltzeko erabilera-baldintzak eta aplikazio-baldintza
espezifikoak dituzte.
BI5.4 Eraikuntzaren erabilerari erreferentzia egiten dieten miniaturazko elementuekin osatzen da maketa.
BI5.5 Kolore- eta testura-parametroek eta miniaturek maketa erakargarriago egiten dute.
BI5.6 Maketa zehaztutako epean egiten da, eskala zehaztuan, eta abiapuntuko marrazki eta planoekin bat etorriz.
LB6: Proiektuen dokumentuak prestatzea, entregatzeko, eta muntatzen, kopiatzean eta paperean edo euskarri
informatikoan artxibatzen laguntzea.
BI6.1 Jatorrizko planoaren paperezko kopiak argiak dira, eta erosotasunez irakur daitezke.
BI6.2 Paperezko planoak ongi ebakita eta tolestuta daude, eta eskatutako neurrikoak dira.
BI6.3 Plano informatizatuak zehaztutako formatu eta neurrietan aurkezten dira.
BI6.4 Identifikazioa, kontserbazioa eta aurkitzeko erraztasuna bermatuz artxibatzen da proiektua.
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Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Planoak ebakitzeko eta koadernatzeko tresnak eta materiala. Marrazketa teknikoko mahaia eta materiala. Kurbimetroak
eta planimetroak. Maketak egiteko materiala. Eskulanetako eta arte plastikoetako tresnak. Artxiboak, planoak gordetzeko
altzariak, plano-tutuak. Ekipo eta sare informatikoak: ordenagailuak, memoria eramangarriak, eskanerrak,
inprimagailuak, marrazleak, datu-grabagailuak, fotokopiagailuak eta argazki-kamerak. Diseinu lagunduko aplikazioak eta
ingurune informatikoak. Artxibatzeko aplikazioak eta material informatikoa. Bulegotika-aplikazioak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Etxegintza-proiektuen eta obra zibilen goitiko eta aurretiko bisten marrazkiak, sekzioak eta perspektibak. Etxegintzaproiektuetarako eta obra zibilerako planoak. Luzeren eta azaleren neurketa. Ikus-arroen zehaztapena. Etxegintzaproiektuetarako eta obra zibilerako fotokonposizioak, maketak eta irudikapenak. Etxegintza-proiektuen eta obra zibilen
proiektuen kopiak eta fitxategiak paperean eta euskarri digitalean.

Erabilitako edo sortutako informazioa

Kartografia, paperean edo euskarri digitalean. Etxegintza-proiektuen eta obra zibileko proiektuen goitiko eta aurretiko
bisten marrazkiak eta planoak, sekzioak eta perspektibak. Ekipo eta sare informatikoak erabiltzeko eskuliburuak. Diseinu
lagunduko aplikazioak, artxiboak eta bulegotika-aplikazioak erabiltzeko eskuliburuak. Talde-buruaren ahozko eta
idatzizko argibideak.

2

2. gaitasun-atala:
HARRI NATURALEKO ELEMENTUAK ETA MULTZOAK DISEINATZEA
Kodea: UC0865_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
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LB1: Harri naturaleko proiektuak garatzeko informazioa eskuratzea eta aztertzea, dokumentazio teknikoa eta/edo
emandako ahozko edo idatzizko informazioa abiapuntu hartuta.
BI1.1 Lortutako informazioa interpretatu eta ordenatu egiten da, eta proiektua definitzeko eta garatzeko gerora
erabili behar dena hautatzen da.
BI1.2 Nahitaez bete beharreko arauak, aplikatu beharreko gainerako araudia, espezifikazioak eta prozedurak
identifikatu egiten dira diseinuaren garapen-prozesuan aplikatzeko.
BI1.3 Dokumentazio teknikoa edo ahozko nahiz idatzizko argibideetako dokumentazioa kasu bakoitzean
garrantzitsuenak diren irizpideak identifikatzeko erabiltzen dira: bideragarritasuna, funtzionaltasuna, estetika,
irizpide historikoak edo kultura-irizpideak eta bezeroaren gustuak.
BI1.4 Harri naturaleko proiekturako osatzen den informazio tekniko garrantzitsua plano orokorretatik eta
xehetasun-planoetatik lortzen da, baita gainerako dokumentazio teknikotik eta/edo jasotako argibideetatik ere;
honako datu hauek izango dira:
- Material-mota (forma, testura, lodiera, akaberak).
- Harrizko obraren itxura globala: kanpoko neurriak eta elementuen banaketa.
- Harri naturaleko elementuak jartzeko sistemak eta ainguratzeko metodoa.
- Harri naturaleko elementuen xehetasun zehatzak (moldurak, tailuak).
- Harri naturaleko proiektua eraginpean hartzen duen gainerako informazio puntuala (hodiak, argiztapena,
saretak).
BI1.5 Beharrezkoa denean edo horrela ezartzen denean, abiapuntuko informazioa osatzeko dokumentazio
teknikoa edo historiko-kulturala erabili behar da eta informazioa bilatu katalogo, aldizkari eta liburu
espezializatuetan, Interneten, museoetan, ferietan, erakusketetan eta sektorean ohikoak diren gainerako
informazio-iturrietan.

Harri naturaleko proiektuen diseinua eta koordinazioa

LB2: Konponbideak proposatzea harri naturaleko elementuak eta multzoak definitzeko eta garatzeko, ezarritako
irizpideen arabera, eta zirriborroen eta krokisen bitartez, delineazio bitartez eta ordenagailuz lagundutako diseinusistemekin irudikatzea.
BI2.1 Material-mota proposatzeko honako faktore hauek izaten dira kontuan: irizpide estetikoak, kokapena
(kanpoaldean edo barrualdean), funtzionaltasuna eta irizpide ekonomikoak; hasierako informazioa eta/edo
bezeroaren edo goragokoaren argibideak ere erabili behar dira.
BI2.2 Harri naturaleko elementuen forma eta dimentsioei, akaberei eta azken itxurari buruzko informazioa
hautatutako materialaren arabera definitzen da eta hasierako informazioa edo/eta arduradunaren edo bezeroaren
argibideak baliatuta.
BI2.3 Zirriborroak eta krokisak egiteko perspektiba eta proportzio egokiak erabili behar dira, egin beharreko
produktuaren ezaugarriak behar bezala jasotzeko, eta dimentsioarekin, kolorearekin eta testurarekin loturiko
parametroak erabili beharreko materialen eta akaberen arabera biltzen dira.
BI2.4 Egiten diren zirriborro eta krokisei esker, harri naturaleko elementuen multzoak izango duen behin betiko
itxura ikus daiteke behar besteko xehetasun-mailarekin, ezaugarri teknikoen ikuspegitik begiratuta beharrezkoa
den dokumentazioa eta informazio osagarria emanez.
BI2.5 Egiten diren zirriborro eta krokisetan aldez aurretik ezarritako irizpide edo baldintzatzaileei emandako
konponbide teknikoak jasotzen dira honako hauei dagokienez: garatu beharreko harri naturaleko elementuen eta
multzoen forma, konfigurazioa, funtzioa edo helburua, eskakizun teknikoak, estetikoak eta kalitate-eskakizunak.
BI2.6 Proposatu den konponbidea bideragarria da teknikoki, fabrikazioko eta obran jartzeko aukerak badaudelako.
BI2.7 Informazioak behar besteko definizio-maila du eta arduradunei erabakiak hartzea ahalbidetzen die.
LB3: Harri naturaleko elementu eta multzoetarako proposatutako konponbideak garatzea erabat definitzearren eta
gerora fabrikatzea eta jartzea ahalbidetzearren; horretarako, planoen, xehetasun-azterlan eta zati-planoen,
delineazioaren bitartez edo/eta ordenagailuz lagundutako diseinu-sistemekin irudikatu behar dira.
BI3.1 Harri naturaleko elementuen eta multzoen irudikapen grafiko zuzena eta osoa egiteko, beharrezkoak diren
bistak, sekzioak eta xehetasunak landu behar dira eta aurrerago fabrikatzea eta jartzea ahalbidetzeko egokienak
diren eskaletan.
BI3.2 Elementuen eta multzoen espezifikazioak, banaketa eta dimentsioak enpresaren eta merkatuaren irizpideei
eta joerei jarraikiz lantzen dira.
BI3.3 Erabiltzen diren kotak, sinboloak, legendak eta gainerako espezifikazio teknikoak argiak eta zehatzak dira;
neurri egokia dute, eta fabrikatzea eta obran egikaritzea errazten dute.
BI3.4 Harri naturaleko multzoetako elementuen zati-plano osatuak egiten dira eta pieza guztiak fabrikan egiteko
eta obran jartzeko aukera aurreikusten da.
BI3.5 Zati-planoa zera da, elementuen eta osagaien zerrenda bat, elementu bakoitzaren espezifikazio teknikoak
eta kodeak biltzen dituena lantzeko eta jartzeko zereginetan trazabilitateari eustearren.
BI3.6 Irudikapenen bertsio informatikoak bereiz daitezkeen entitateek osatzen dituzte eta beste erabilera
batzuetarako baliatzeko aukera ematen dute.
BI3.7 Proposatutako konponbidea abiapuntuko irizpide eta eskakizunekin alderatzen da eta egoki iritzitako
ezaugarriak egiaztatu eta, hala badagokio, zuzendu egiten dira.
BI3.8 Proiektuaren dokumentazio teknikoa ordenatu eta artxibatu egiten da, eta/edo pertsona eta departamentu
egokietara bideratzen da, azkar eta modu eraginkorrean, eta ezarritako prozedurei jarraikiz.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Ohiko marrazketa-tresnak eta -lanabesak. Ekipo eta sare informatikoak: ordenagailuak, memoria eramangarriak,
eskanerrak, inprimagailuak, laser-marrazleak, datu-grabagailuak, fotokopiagailuak eta argazki-kamerak. Ordenagailuz
lagundutako diseinurako aplikazio informatikoak. Bulegotika-aplikazioak. Artxibatzeko aplikazioak eta material
informatikoa.

Produktuak edo lanaren emaitza
Planoak, marrazkiak eta hasierako zirriborroak proposamen modura eta hasierako konponbide teknikoak harri
naturaleko elementu eta multzoetarako. Hasierako diseinuaren garapena. Produktuaren definizio osoa, alderdi tekniko,
estetiko, funtzional eta kalitatezko guztiak barnean hartuta. Produktuaren planoak: aurretiko eta goitiko bistak, profilak,
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sekzioak, perspektibak, eraikuntza-xehetasunak. Zati-planoak. Harri naturaleko produktuak egiteko piezen eta
materialen zerrenda.

Erabilitako edo sortutako informazioa

Harri naturaleko proiektuen aurreko eta goitiko bisten, sekzioen, profilen eta perspektiben planoak eta marrazkiak.
Bezeroaren eta/edo goragokoaren ahozko eta/edo idatzizko argibideak. Harri naturaleko elementu eta multzoen
eskemak eta proiektuak. Espezifikazio teknikoak. Erreferentziazko dokumentazio teknikoa. Produktuen katalogoak.
Artxiboko dokumentazioa: liburu eta aldizkari espezializatuak. Eraikuntzako eta hirigintzako arauak. Ekipo eta sare
informatikoak erabiltzeko eskuliburuak. Diseinu lagunduko aplikazioak, artxiboak eta bulegotika-aplikazioak erabiltzeko
eskuliburuak.

3

3. gaitasun-atala:
HARRIZKO PROIEKTUEN BIDERAGARRITASUN-AZTERLANA ETA
AURREKONTUAK EGITEA
Kodea: UC0866_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Harri naturaleko proiektuak garatzeko informazioa eskuratzea eta aztertzea, obraren planoak eta gainerako
dokumentazio teknikoa eta ahozko edo idatzizko informazioa abiapuntu hartuta.
BI1.1 Lortutako informazioa ordenatu eta aztertu egiten da eta bideragarritasun-azterlana egiteko eta aurrekontuak
kalkulatzeko behar dena hautatzen da.
BI1.2 Harri naturaleko proiektuaren bideragarritasun-azterlana egiteko eta aurrekontuak kalkulatzeko osatzen den
informazio garrantzitsua plano orokorretatik eta xehetasun-planoetatik lortzen da, baita gainerako dokumentazio
teknikotik eta/edo jasotako argibideetatik ere; honako datu hauek izango dira:
- Material-mota (forma, testura, lodiera, akaberak).
- Harrizko obraren itxura globala.
- Harri naturaleko elementuak jartzeko sistemak eta ainguratzeko metodoa.
- Harri naturaleko elementuen xehetasun zehatzak.
- Harri naturaleko proiektua eraginpean hartzen duen gainerako informazio puntuala (hodiak, argiztapena,
saretak).
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LB2: Bideragarritasun-azterlana eta aurrekontuak egitea obraren lizitazio-eskaintza proposatzeko eta erabakiak hartzeko
beharrezkoa den dokumentazioa aurkeztea.
BI2.1 Fabrikazioaren bideragarritasun-azterlana egiteko honako hauei buruzko datuak bildu behar dira fabrikazioeremuan:
- Lehengaien eta kontsumigarrien erabilgarritasuna.
- Makineriaren egokitasuna eta erabilgarritasuna.
- Garraiobide egokiak.
- Piezen pisua eta neurria kontuan izanik, baliabide osagarri egokiak.
- Langileen erabilgarritasuna.
- Azpikontratazio-aukerak.
BI2.2 Jartze-lanen bideragarritasun-azterlana egiteko honako hauei buruzko datuak bildu behar dira jartzeeremuan:
- Piezen pisua eta neurria kontuan izanik, baliabide osagarri egokiak.
- Jartzeko eta ainguratzeko metodo eta sistemetarako baliabide egokiak.
- Obraren egoera eta aurreikusitako bilakaera.
- Instalazioak (biltegiak, aldagelak, komunak).
- Obran dauden segurtasuneko eta osasuneko baliabideak.

Harri naturaleko proiektuen diseinua eta koordinazioa

- Obrako langileak (garabilaria, igeltserotza, kanpoko arotzeria jartzen dutenak).
- Obraren barruko garraiobideak.
- Jartzaileak.
- Azpikontratazioa.
- Ezin zehaztuzkoen zati proportzionala.
BI2.3 Harri naturaleko elementuak lantzeko eta jartzeko denboren eta epeen aurreikuspena egiteko
bideragarritasun-azterlanerako bildutako informazioa aztertu behar da eta bezeroaren premiak ere aintzat hartu
behar dira.
BI2.4 Aldaketa zehatzak proposatzen dira diseinuan formatuei, lodierei eta akaberei dagokienez, fabrikazioa
eta/edo jartze-lanak ahalbidetzeko edo optimizatzeko, betiere egindako bideragarritasun-azterlanaren arabera.
BI2.5 Azterlan xehatuak eta justifikatuak egiten dira diseinuaren zati bakoitzaren ezaugarri espezifikoei buruz, hala
nola beste elementu batzuekin ainguratzeko, lotura egiteko modua eta sekuentziak.
BI2.6 Elkarguneak eta zehaztu gabeko guneak (hau da, egiturazko junturak eta dilatazio-junturak, perdoiak,
euskarriak eta ainguraketa-guneak) proiektuan ebatzita daudela egiaztatzen da, kasuan kasu konponbide tekniko
egokiak emanez.
BI2.7 Proiektuaren bideragarritasunari buruzko dokumentazio teknikoa behar besteko definizio-mailarekin egiten
da eta arduradunei erabakiak hartzea ahalbidetzen die.
LB3: Proiektuaren neurketa egitea aurrekontuak egiteko, eta beharrezkoa den materiala bereizi eta kuantifikatzea,
partiden arabera deskonposatuta, betiere proiektua gerora garatzea ahalbidetuko duten ezaugarri guzti-guztiak kontuan
izanik.
BI3.1 Obrako unitateen eta kapituluen zerrenda osoa zehazten da, egin beharreko lan guztiak bilduta, egikaritzeproiektuan jasotako dokumentazio grafikoan eta idatzizkoan oinarrituta.
BI3.2 Obra-unitateak argi eta zehatz adierazten dira eta dagokien neurketa-irizpidea biltzen dute.
BI3.3 Hasieran aurkeztutako dokumentazioan bildu gabeko zati espezifikoak identifikatu eta balioetsi egiten dira
ezarritako irizpideen arabera.
BI3.4 Harria jartzeko egin behar diren zeregin eta lan osagarriak (hau da, saretak, alderik aldeko zuloak,
zorrotenak jartzea) ezarritako irizpideen arabera aurreikusten eta balioesten dira.
BI3.5 Lortzen den neurketa-taulak aintzat hartu beharreko elementu guztiak jasotzen ditu, kapitulutan ordenatuta
eta izaeraren arabera bereizita.
BI3.6 Aleko prezioak kalkulatu eta aplikatu egiten dira aurrekontuak egiteko neurtutako obra-unitateetan.
BI3.7 Eraikuntzaren eta harri naturalaren sektorean finkatutako irizpideei jarraitzen zaie aurrekontuak egiteko
garaian, eta emaitzak zuzen adierazi behar dira.
BI3.8 Aurrekontuak egitean, programa informatiko espezifikoak eta egoera-orriak trebetasunez maneiatzen dira.
LB4: Obran datu-bilketa egitea obraren errealitatearen eta proiektuan nahiz gainerako dokumentazio teknikoan
adierazitakoaren artean izan daitezkeen desbideratzeak zuzentzeko.
BI4.1 Egin beharreko neurketak egiten dira tresna egokiak trebetasunez eta zehaztasunez erabilita.
BI4.2 Obraren eta proiektuaren nahiz emandako dokumentazioaren artean egon daitezkeen desbideratzeak eta
aldakuntzak identifikatu eta balioetsi egiten dira eta obra-zuzendaritzan jakinarazten dira.
BI4.3 Lortutako neurketa argi eta zehatz adierazten da dokumentazio teknikoan.
BI4.4 Ainguraketak egiteko gune erresistenteak obran identifikatzen dira eta, horien arabera, harri naturaleko
elementu guztien ainguraketa-guneak proiektatzen dira.
BI4.5 Neurketen ondorioz hasierako proiektuarekiko aldaketak eta/edo konponbide alternatiboak sortzen badira,
obra-zuzendaritzan proposatzen dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak

Marrazketa-mahaia. Marrazketa teknikoko materiala: eskuaira, kartaboia, txantiloiak, eskalimetroak, kalkulagailua. Ekipo
eta sare informatikoak: ordenagailua, eskanerra, inprimagailua, laser-marrazleak, datu-grabagailua, fotokopiagailua eta
argazki-kamera. Diseinu lagunduko aplikazioak eta ingurune informatikoak. Artxibatzeko aplikazioak eta material
informatikoa. Bulegotika-aplikazioak. Aurrekontuak egiteko programa informatikoak. Artxiboak. Argazkilaritza-sistemak.
Zinta metrikoak. Nibelak. Mirak. Eskuairak. Neurtzeko egoera-orriak. Ekipamendu topografikoak: distantziometroak,
laser-marrazleak, estazio totalak.
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Produktuak edo lanaren emaitza

Bideragarritasun-azterlana. Harri naturaleko proiektuaren neurketa, balioespena eta aurrekontua.

Erabilitako edo sortutako informazioa

Etxegintza-proiektuen eta obra zibileko proiektuen, dekorazio- eta ornamentazio-proiektuen marrazkiak eta planoak:
krokisa eta eraikuntza-xehetasunak. Harri naturaleko elementuen aurreko eta goitiko bistak, sekzioak, profilak eta
perspektibak. Ekipo eta sare informatikoak erabiltzeko eskuliburuak. Diseinu lagunduko aplikazioak, aurrekontuak,
artxiboak eta bulegotika-aplikazioak erabiltzeko eskuliburuak. Zuzendaritzaren eta bezeroen ahozko eta idatzizko
argibideak. Prezio-koadroa. Datu-baseak. Sektorean neurketei eta aurrekontuak egiteari buruz hartutako akordioak eta
finkatutako irizpideak. Hargintza-memoria (materialaren espezifikazio teknikoak, jartzeko sistema eta metodoa, neurketaegoera, aleko prezioak, kronograma eta aurrekontua).

4

4. gaitasun-atala:
HARRI NATURALEKO ELEMENTUEN FABRIKAZIOA PROGRAMATZEA
ETA GAINBEGIRATZEA
Kodea: UC0867_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:

LB1: Fabrikazioko memoria teknikoa lantzea eta garatzea harri naturaleko elementuen produkzioa programatzeko, harri
naturaleko proiektuaren zati-planoa eta gainerako dokumentazio teknikoa abiapuntu hartuta.
BI1.1 Zati-planoa eta gainerako dokumentazio teknikoa eta ahozko edo idatzizko informazioa interpretatu eta
aztertu egiten da eta tipologia-motak, materialak eta akaberak identifikatzen dira, jarri beharreko harri naturaleko
proiektuaren erabateko definizioa lortu arte:
- Jasotako informazio guztia kontrastatuta eta alderdi grafikoa eta idatzizkoa alderatuta.
- Multzoa osatzen duten elementu guztiak sailkatuta eta ordenatuta, eta seriean lor daitezkeenak eta
bereziak direnak zehaztuta.
- Xehetasun-azterlanaren bitartez eraikitako obraren eta harri naturalari dagokion zatiaren arteko loturagunea aztertuta, eta harri naturalaren zatirako konponbide bat proposatuta.
- Informazio guztia bildu dela egiaztatuta, zehaztu gabeko akabera, kota edo formarik utzi gabe.
- Definitu gabeko edo behar beste zehaztu gabeko alderdi puntualak ebatzita.
BI1.2 Fabrikatu beharreko elementuak ordenatu, sailkatu eta kuantifikatu egiten dira eta pieza-moten zerrenda
xehatua egiten da.
BI1.3 Fabrikazioko fitxak edo «tiketak» egiten dira; fabrikazio-prozesuetarako beharrezkoa den informazio guztia
biltzen dute, fabrikatu beharreko pieza-mota guztiei dagokienez.
BI1.4 Sistema informatikoekin (zenbakizko kontrolekoak edo antzekoak) lan egiteko behar den informazioa
planoetatik abiatuta garatu eta fabrikazio-parametroen arabera zuzentzen da, eta landu beharreko piezak erabat
definitzeko beharrezkoa den guztia biltzen du.
BI1.5 Transmititzen diren fabrikazio-aginduetan argi eta zehatz biltzen da produktuak egiteko behar den informazio
guztia.
BI1.6 Laneko aginduetan argi eta zehatz biltzen da lanak egiteko behar den informazio guztia.
BI1.7 Harri naturaleko piezak egiteko behar diren txantiloiak eskuz edo sistema informatikoen bitartez egiten dira.
BI1.8 Lantzeko garaian eragozpenak edo arazoak eragiten dituzten pieza berezien kasuan, konponbide tekniko
egokienak proposatzen dira fabrikazioa optimizatzearren.
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LB2: Fabrikazio-prozesu osoaren planifikazioa ezartzea finkatutako fabrikazio-helburuak betetzearren, denborak,
baliabide materialak eta giza baliabideak optimizatuta eta enpresaren jarraibide orokorrak eta plangintza kontuan izanik.
BI2.1 Harri naturaleko elementuak egiteko behar diren materialak hautatu eta fabrikazio-prozesuetako fase
bakoitzerako esleitzen dira, modu ezin hobean aprobetxa daitezen honako hauek kontuan izanik:

Harri naturaleko proiektuen diseinua eta koordinazioa

- Espezifikazio teknikoak (bolumena, ezaugarri fisiko-mekanikoak eta kimikoak, itxura-tartea eta
bestelakoak).
- Horniduraren erabilgarritasuna
- Jartzeko posizioa.
BI2.2 Lanen lehentasunak eta sekuentzia esleitu egiten dira une bakoitzean abian dauden lanak kontuan izanik eta
enpresaren jarraibide orokorren arabera.
BI2.3 Beste enpresa batzuekin lankidetzan aritzeko eta azpikontratazioak egiteko aukera justifikatu egiten da
enpresaren beraren produkzio-aukeren arabera.
BI2.4 Programazioa sekuentzietan, iraupenetan eta egutegietan ezartzen da eta hasierako eta amaierako datak
argi eta garbi adierazi behar dira, izan daitezkeen gorabeherak aintzat hartuta, betiere giza baliabideen eta
baliabide materialen erabilgarritasunaren eta ahalmenen arabera.
BI2.5 Aurreikusten den programazioan enpresaren giza baliabideen optimizazioa gogoan hartzen da, langileen
ohiko errendimenduak kontuan izanik eta laneko arriskuen prebentzioarekin loturiko alderdiak ahaztu gabe.
BI2.6 Fabrikan prozesu bakoitza egiteko beharrezkoak diren makineria eta baliabide osagarriak zehazteko,
ekipamenduen egokitasuna, erabilgarritasuna eta aukera izan behar dira kontuan.
BI2.7 Produkzioan izan daitezkeen aldaketen aurrean, fabrikazioko beste sekuentzia batzuk ezartzen dira.
BI2.8 Fabrikazio-prozesuetarako beharrezkoa den dokumentazio teknikoa (fabrikazio-aginduak, laneko aginduak,
zerrendak, material eta kontsumigarrien albaranak eta baleak, enbalatzeko eta garraiatzeko argibideak) osatu
egiten da eta fabrikazio-prozesuak beharrezkoa den informazio tekniko guztia bildu behar du, baita kalitatearekin
loturiko alderdiak ere (materialaren itxura-tartea).
BI2.9 Fabrikazioko dokumentazio teknikoa departamentuetara transmititzen da eta/edo artxibatu egiten da
ezarritako prozedurei jarraikiz.
LB3: Egindako lanen kalitatea kontrolatzea eta gainbegiratzea ezarritako espezifikazioak betetzen dituztela egiaztatzeko,
fabrikazio-aginduetan eta gainerako dokumentazio teknikoan xedatutakoaren arabera eta ezarritako prozedurei jarraikiz.
BI3.1 Piezen dimentsioak ezarritako perdoien barruan daudela egiaztatzen da.
BI3.2 Gainazaleko akaberen eta landutako produktuen itxuraren kalitatea kontrolatu egiten da eta dokumentazio
teknikoan zehaztutakoarekin bat datorrela egiaztatzen da.
BI3.3 Lan bereziak (ainguraketak jartzea, mekanizazio bereziak) behar dituzten piezen kasuan, fabrikaziorako
aurkeztutako dokumentazioan ezarritakoaren arabera egin direla egiaztatzen da.
BI3.4 Babes pertsonaleko eta kolektiboko baliabideak arriskuen prebentzioko planean ezarritakoaren arabera
erabiltzen direla egiaztatzen da.
BI3.5 Ingurumena babesteko neurriak dagozkion planean ezarritakoaren arabera betetzen direla egiaztatzen da.
BI3.6 Instalazioen eta makineriaren prebentzioko mantentze-lanetako programak eta erabilera-programak betetzen
direla kontrolatzen da, enpresaren prozeduretan eta ekipamenduen mantentze-lanetako eskuliburuetan
xedatutakoaren arabera.
BI3.7 Gorabeheren eta produkzioko parteak aztertu egiten dira eta izan daitezkeen irregulartasunak detektatzen
dira, ezarritako neurriak hartzeko eta arduradunei jakinarazteko, garaiz eta behar den moduan, ezarritako
prozedurei jarraikiz.
BI3.8 Produkzio-prozesuari buruzko informazioa enpresa-zuzendaritzara eta lotura duten departamentuetako
teknikariei transmititzen zaie, ezarritako prozedurei jarraikiz.
BI3.9 Egungo fabrikazio-prozesuak aztertu egiten dira eta honako alderdi hauek zehazten dira: produktibitatea,
kalitatea, laneko arriskuen prebentzioa, produktu-mota berrietara egokitzea, teknologia berriak txertatzeko aukera
eta produkzioaren bestelako funtsezko alderdiak, betiere hobekuntzak eragingo dituzten konponbide teknikoak
proposatuta.
LB4: Biltegiratzeko eta bidaltzeko lanak gainbegiratzea zerbitzatutako materialean huts-egiterik egon ez dadin eta
dokumentazio teknikoak ezarritakoa betetzen dela egiaztatzen da.
BI4.1 Bidali beharreko piezen identifikazioa gainbegiratu egiten da eta bidaltze-zerrendarekin bat datorrela
egiaztatzen da.
BI4.2 Ontziak eta enbalajeak egokiak direla egiaztatzen da, pieza bakoitzaren arriskuen arabera.
BI4.3 Biltegiratze-parteak kontrolatu egiten dira eta obraren premiekin alderatzen dira.
BI4.4 Produktuak garraiobidean kargatzeko eta estibatzeko lanak kontrolatu egiten dira, garraiatzen diren bitartean
piezek kalterik jasaten edo eragiten ez dutela bermatzeko.
BI4.5 Biltegiratzeko eta enbalatzeko prozesuaren hondakinak eta soberakinak kontrolatu egiten dira dagozkion
edukiontzietan jaso eta ezarritako tokietara bidaltzen direla bermatzeko.
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Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Marrazketa-mahaia. Marrazketa teknikoko materiala: eskuaira, kartaboia, txantiloiak, eskalimetroak, kalkulagailua. Zinta
metrikoak. Nibelak. Mirak. Eskuairak. Ekipo eta sare informatikoak: ordenagailua, eskanerra, inprimagailua, marrazlea,
datu-grabagailua, fotokopiagailua eta argazki-kamera. Diseinu lagunduko aplikazioak eta ingurune informatikoak.
Artxibatzeko aplikazioak eta material informatikoa. Bulegotika-aplikazioak. Aurrekontuak egiteko programa informatikoak.
Artxiboak. Neurtzeko egoera-orriak. Enpresaren albaranak. Argazkilaritza-sistemak. Txantiloiak egiteko materiala.
Gainazaleko akaberak neurtzeko ekipamenduak: luxmetroak, rugosimetroak, kalibreak. Punta-konpasak. Paper
milimetratua.

Produktuak edo lanaren emaitza

Fabrikazioko memoria teknikoa. Lanerako plana. Fabrikazio-aginduak. Laneko aginduak (txantiloiak, fitxak, makinak
programatzeko euskarri informatikoa). Harri naturaleko piezak eginak, hautatuak, ordenatuak, kalitatea kontrolatuta
dutela, biltegiratuak eta bidaliak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Etxegintza-proiektuen eta obra zibileko proiektuen, dekorazio- eta ornamentazio-proiektuen marrazkiak eta planoak:
krokisa eta eraikuntza-xehetasunak: krokisa eta eraikuntza-xehetasunak: harri naturaleko elementuen aurreko eta goitiko
bistak, sekzioak, profilak eta perspektibak. Ekipo eta sare informatikoak erabiltzeko eskuliburuak. Diseinu lagunduko
aplikazioak, artxiboak eta bulegotika-aplikazioak erabiltzeko eskuliburuak. Zuzendaritzaren eta bezeroen ahozko eta
idatzizko argibideak. Prezio-koadroa. Datu-baseak. Etxegintzako araudia. Erregelamendu teknikoa. Hirigintza-araudia.
Zimenduen eta egituren kalkulu-datuak. Hargintza teorikoko memoria proposatua. Hargintza-memoria zuzendua
(materialaren espezifikazio teknikoak, fabrikazioko sistema eta metodoa, neurketa-egoera, aleko prezioak, kronograma
eta aurrekontua). Fabrikazio-fitxak. Fabrikazio-aginduak. Laneko aginduak.

5

5. gaitasun-atala:
HARRI NATURALEKO ELEMENTUEN JARTZE-LANAK
PROGRAMATZEA ETA GAINBEGIRATZEA
Kodea: UC0868_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Jartze-lanetako hargintza-memoria egikaritzearen bideragarritasuna egiaztatzea obraren errealitate fisikoarekin
kontrastatuta, behar diren neurri zuzentzaileak hartzeko.
BI1.1 Obrako neurketa egiten denean jasotako informazioa zuinkatu egiten da, plomu- eta nibelazio-lerroen
bitartez, proiektua zehatz-mehatz adieraztea ahalbidetzen baitute.
BI1.2 Bat ez datozen puntuak lortzeko, errealitatea eta zuinkatutakoa alderatu behar dira, obraren errealitatearen
eta proiektuaren nahiz emandako dokumentazioaren artean izan daitezkeen desbideratzeak eta aldakuntzak
identifikatu eta balioetsi egiten dira eta obra-zuzendaritzan jakinarazten dira.
BI1.3 Lortutako neurketak, baita izan daitezkeen aldakuntzak eta desbideratzeak ere, argi eta zehatz adierazten
dira dagokion dokumentazio teknikoan.
BI1.4 Atzemandako aldakuntzen arabera, hasierako proiektuarekiko aldaketak eta/edo konponbide tekniko
alternatiboak proposatu eta hartu egiten dira, eta obrako eskumeneko zuzendaritzak baimendu beharko ditu.
BI1.5 Jartzeko hargintza-memoria aldatu egiten da ezarritako neurri zuzentzaileen arabera egokitzeko.
BI1.6 Hargintza-memorian izan daitezkeen aldakuntzak fabrikari jakinarazten zaizkio garaiz eta ezarritako moduan.
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LB2: Dokumentazio guztia antolatzea jartzeko lanak programatzeko, materialen, baliabide osagarrien, giza baliabideen
eta baliabide materialen aurreikuspena ere barnean hartuta, eta horren guztiaren irudikapen grafikoa egin behar da,
hargintza-memoria teknikoa eta gainerako dokumentazio teknikoa abiapuntu hartuta, eta obraren plangintza orokorra
kontuan izanik.
BI2.1 Egin beharreko lanak elkarren artean eta obrako gainerako lanekin koordinatuta programatzen dira jarri
beharreko elementuen tipologiaren arabera, dokumentazio teknikoa eta obraren plangintza orokorra abiapuntu
hartuta.
BI2.2 Materialen hornidura aurreikusten denean obraren premiak, metaketa-guneen edukiera eta biltegiratze
kritikoak izaten dira kontuan.
BI2.3 Egiten den programazioan obraren segurtasun-azterlanean biltzen diren eskakizunak jasotzen dira.
BI2.4 Baliabide osagarrien erabilera aurreikusten denean horien erabilgarritasuna, ahalmenak eta mugak kontuan
izaten dira eta, bereziki, obrako gainerakoarekin partekatzen diren baliabideen kasuan eta horien erabilera
eskatzen duten zereginen arabera.
BI2.5 Langileen kalifikazioa eta kuantifikazioa aurreikusten denean, egin beharreko lanak, ohiko errendimenduak
eta ezarritako egikaritze-erritmoa kontuan izaten dira.
BI2.6 Lanak egiteko beharrezkoak diren jartze-lanetarako erreminten eta lanabesen hornidura aurreikusten denean
babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak barnean hartzen dira.
BI2.7 Programazioa sekuentzietan ezartzen da eta prozesu bakoitzaren hasierako eta amaierako datak argi eta
garbi adierazi behar dira, izan daitezkeen gorabeherak aintzat hartuta, betiere giza baliabideen eta baliabide
materialen erabilgarritasunaren eta ahalmenen arabera.
BI2.8 Programazioa egiten denean, laneko arriskuen prebentzioarekin eta kalitatearekin loturiko alderdi guztiak
aintzat hartu behar dira prozesu guztiei eta lortu beharreko emaitzei dagokienez.
BI2.9 Eskumeneko zuzendaritzan konponbide tekniko espezifikoak proposatzen dira fabrikazio-prozesuan zintzilik
geratu ziren lan puntualetarako, hala nola aurreikusi gabeko ainguraketak eta pasahodiak, besteak beste.
BI2.10 Egindako programazioa eskumeneko zuzendaritzak onartu behar du, ezarritako prozedurei jarraikiz.
BI2.11 Programazioa dagokion dokumentazio teknikoan biltzen da: jartzeko xehetasunak eta laneko aginduak, eta
horien bitartez, egin beharreko produktu eta prozesuei buruz beharrezkoa den informazio guztia biltzen da;
halaber, langileei garaiz eta behar den moduan transmititzen zaie.
LB3: Baliabide osagarriak eta materialen hornidura eta metaketa antolatzea obrako egikaritze-memorian xedatutakoa
betetzeko, laneko programen arabera.
BI3.1 Agindutako baliabide osagarriez hornitzen da obra, legezko epean eta erabilera-baldintzetan,
administrazioaren baimen eta guzti.
BI3.2 Baliabide osagarrien erabilerako eta prebentziozko mantentze-lanak egiten direla kontrolatzen da, betiere
fabrikatzailearen aginduei jarraikiz.
BI3.3 Obran partekatzen diren baliabide osagarrien erabilera eskumeneko zuzendaritzarekin adosten da;
zuzendaritzak erabiltzeko denborak eta moduak aginduko ditu.
BI3.4 Materialez hornitzeko eta obra-hondakinak husteko ezartzen diren metaketa-guneak eskumeneko
zuzendaritzak baimendu behar ditu.
BI3.5 Materialen hornidura obraren erritmoari egokitutako denboran, moduan, kalitatean eta kantitatean egiten dela
egiaztatzen da, gutxieneko stock-ak bilduta, dokumentazio teknikoan eta lanen programazioan ezarritakoaren
arabera.
BI3.6 Egiten diren biltegi-parteetan materialen mugimenduari buruzko informazio garrantzitsu guztia jasotzen da.
LB4: Obra ezarritako programazioaren arabera, segurtasun-baldintzetan eta ingurumena errespetatuta behar bezala
egikaritzeko beharrezkoak diren giza baliabideak koordinatzea eta gainbegiratzea.
BI4.1 Eskatutako langileak agindutako lana betetzeko kalifikatuta daudela egiaztatzen da, segurtasuneko eta
ingurumeneko neurriei bereziki erreparatuta.
BI4.2 Eskatutako langileak agindutako lana betetzeko nahikoa dela egiaztatzen da, ezarritako denboran eta
moduan.
BI4.3 Obra egikaritzen parte hartzen duten eta obra-zuzendaritzak zaindu eta gainbegiratzen dituen langile
laguntzaileek ezarritakoa garaiz eta behar den moduan betetzen dutela kontrolatzen da.
BI4.4 Segurtasuneko eta ingurumeneko neurri orokorrak eta espezifikoak langile propioei eta azpikontratatutako
langileei jakinarazten zaizkie, betetzeko eskatzen zaie eta betetzen dituztela kontrolatzen da.
BI4.5 Langileek argi eta zehatz jasotzen dituzte esleitzen zaizkien lanak egiteko aginduak eta langileek ongi ulertu
dituztela egiaztatu behar da.
BI4.6 Lanaren emaitzak garaiz eta zehaztutako moduan egiten direla egiaztatzen da, eta laneko plan orokorretik
izan daitezkeen desbideratzeak kontrolatzen dira.
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BI4.7 Izan daitezkeen desbideratzeak zuzentzeko programatutako lanen egikaritze-denborak betetzen direla
aztertzen da, ezarritako maiztasunez.
BI4.8 Lanak amaitutakoan, zakarrak eta obra-hondakinak desagerrarazteko eta garbiketako lanak ingurumenarauen arabera egiten direla egiaztatzen da.
BI4.9 Egikaritutako lanak lan-parteen bitartez kontrolatzen dira; parte horietan izan daitezkeen gorabeherak,
irregulartasunak, ez-betetzeak edo arau-hausteak biltzen dira, eta ezarritako neurriak hartzen dira edo arduradunei
jakinarazten zaizkie garaiz eta behar den moduan, ezarritako prozedurei jarraikiz.
LB5: Egikaritutako lanen kalitate-kontrola, neurketa eta balioespena egitea ziurtapenari ekiteko, hargintza-memorian eta
gainerako dokumentazio teknikoan ezarritakoari jarraikiz.
BI5.1 Egindako lanen itxura proiektuarekin bat datorrela egiaztatzen da.
BI5.2 Egikaritutako lana osatzen duten elementuak behar bezain egonkorrak direla egiaztatzen da.
BI5.3 Egikaritutako obrak hargintza-memorian bildutako espezifikazio teknikoak betetzen dituela egiaztatzen da.
BI5.4 Obra-neurketak obraren baldintza berezien agirian erabakitako irizpideen arabera egiten dira; gerora ziurtatu
ahal izateko moduan adierazten dira eta laburpen-tauletan egoki jasotzen dira, kapitulu eta unitateen arabera
ordenatuta.
BI5.5 Ziurtapenean ezarritako epeak eta moduak bete behar dira eta, egikaritutako lanen artetik, aurrekontuan
sartu gabe geratu direnei bereziki erreparatu behar zaie.
BI5.6 Lanak ziurtatu egiten dira betiere adostutako balioespenen arabera.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak

Marrazketa-mahaia. Marrazketa teknikoko materiala: eskuaira, kartaboia, txantiloiak, eskalimetroak, kalkulagailua. Zinta
metrikoak. Nibelak. Mirak. Eskuairak. Ekipo eta sare informatikoak: ordenagailua, eskanerra, inprimagailua, marrazlea,
datu-grabagailua, fotokopiagailua eta argazki-kamera. Diseinu lagunduko aplikazioak eta ingurune informatikoak.
Artxibatzeko aplikazioak eta material informatikoa. Bulegotika-aplikazioak. Aurrekontuak egiteko programa informatikoak.
Artxiboak. Neurtzeko egoera-orriak. Enpresaren albaranak. Argazkilaritza-sistemak. Komunikazio-ekipamendu
eramangarriak. Txantiloiak egiteko materiala. Punta-konpasak. Paper milimetratua. Ekipamendu topografikoak:
takimetroak, distantziometroak, laser-marrazleak, estazio totalak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Jartze-lanen memoria teknikoa. Lanerako plana. Laneko aginduak (txantiloiak, fitxak). Harri naturaleko piezak jarrita eta
kalitatea kontrolatuta dutela.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Etxegintza-proiektuen eta obra zibileko proiektuen marrazkiak eta planoak: krokisa eta eraikuntza-xehetasunak: harri
naturaleko elementuen aurreko eta goitiko bistak, sekzioak, profilak eta perspektibak. Ekipo eta sare informatikoak
erabiltzeko eskuliburuak. Diseinu lagunduko aplikazioak, artxiboak eta bulegotika-aplikazioak erabiltzeko eskuliburuak.
Zuzendaritzaren eta bezeroen ahozko eta idatzizko argibideak. Prezio-koadroa. Datu-baseak. Etxegintzako araudia.
Erregelamendu teknikoa. Hirigintza-araudia. Zimenduen eta egituren kalkulu-datuak. Hargintza teorikoko memoria
proposatua. Hargintza-memoria (materialaren espezifikazio teknikoak, jartzeko sistema eta metodoa, neurketa-egoera,
aleko prezioak, kronograma eta aurrekontua) zuzendua. Jartze-lanen fitxak. Jartzeko aginduak. Laneko aginduak. Lanparteak.
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III PRESTAKUNTZA

1. prestakuntza-modulua:
ERAIKUNTZA-IRUDIKAPENAK
2. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO ELEMENTUEN ETA MULTZOEN
DISEINUA
3. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO PROIEKTUEN BIDERAGARRITASUNA
ETA AURREKONTUAK
4. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO ELEMENTUEN FABRIKAZIOAREN
PROGRAMAZIOA ETA GAINBEGIRAKETA
5. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO ELEMENTUAK JARTZEKO LANEN
PROGRAMAZIOA ETA GAINBEGIRAKETA
6. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO PROIEKTUEN DISEINUKO ETA
KOORDINAZIOKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
5
6
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1

1. prestakuntza-modulua:
ERAIKUNTZA-IRUDIKAPENAK
Kodea: MF0638_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0638_3: Eraikuntza-irudikapenak egitea.
Iraupena: 190 ordu
1.1 prestakuntza-atala
DATUEN AZTERKETA ETA PLANOEN IRUDIKAPENA
Kodea: UF0306
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Eraikuntza-irudikapen motak aztertzea: helburuak zehaztea; irudikapen-sistemak, eskalak, sinbologia, errotulazioa eta
kotak alderatzea, eta jaso behar duten informazio osagarria deskribatzea.
EI1.1 Eraikuntza-irudikapenak helburuen, irudikapen-sistemen eta eskalen arabera sailkatzea.
EI1.2 Eraikuntza-irudikapen moten helburuak deskribatzea.
EI1.3 Irudikapen-sistemak alderatzea, eta erabilera-eremua zehaztea.
EI1.4 Etxegintzako eta obra zibileko proiektuetan ohikoenak diren eskalak zehaztea, eta erabilera-eremua zehaztea.
EI1.5 Sinbologiaren, errotulazioaren eta koten beharra arrazoitzea, eta irudikapen-motarekin lotzea.
EI1.6 Irudikapen-motek izan behar duten informazio osagarria deskribatzea: kokapena, orientazioa, legendak, testukoadroak, kartelak.
EI1.7 Eraikuntza-irudikapenetako berrikuntza teknologikoaren faktoreak deskribatzea, eta prestakuntza-moduluari
lotutako gaitasun-atalean zer eragin duen balioestea.
A2: Eraikuntzen eta lurzoruaren adierazpen grafikoa lortzea, geometria deskribatzaileko irudikapen-sistema nagusiak
aplikatuz, eta krokisak eta marrazkiak eginez.
EI2.1 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, prisma edo zilindro jakin bat marraztea sistema diedrikoan
oinarritik eta planotik abiatuta; plano horizontalean etzatea, prismaren eta zilindroaren berezko itzalak eta itzal jaurtiak
aurkitzea diedroaren planoetan, eguzki-argiztapenerako edo argiztapen zehatzerako.
EI2.2 Eraikuntza jakin batean behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, eraikina bertan dela, edo maketa bidez
irudikatuta, marrazki edo krokis bidez irudikatzea, baldintza hauei jarraikiz:
- Hiru bistak lortzea.
- Goitiko bista eta/edo sekzioa lortzea plano jakin baten eta emandako irudikapen-sistemetako baten bidez.
- Perspektiba axonometrikoa edo Cavaliere perspektiba lortzea, eta berezko itzalak eta itzal jaurtiak ere
jasotzea eguzki-argiztapenerako edo argiztapen zehatzerako.
- Perspektiba konikoa lortzea, eta berezko itzalak eta itzal jaurtiak ere jasotzea eguzki-argiztapenerako edo
argiztapen zehatzerako.
EI2.3 Lurzoru baten plano topografiko bateko eta behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, eta goitiko bistan
ardatzaren trazadurak emandako azpiegitura lineal bat dela:
- Luzetarako profila eta zeharkako profilak adierazitako distantziara marraztea, eskala horizontal eta bertikal
desberdinetarako.
- Plano topografikoan kokatutako puntu baten ikus-arroa zehaztea, eta azalera neurtzea, eskuzko
bitartekoak erabiliz.
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Edukiak:
1. Oinarrizko trazadurak.
-

Eskala formen irudikapenean.
Proportzioa irudikapen grafikoan.
Erdikaria, erdibitzailea.
Triangeluak.
Poligono erregularrak.
Zirkunferentziak, eta haietarako ukitzaileak.
Kurbak (elipsea, obaloa, hiperbola eta parabola).
Kurbetarako ukitzaileak.
Krokisak eta jasotzeak.

2. Hainbat sistematan irudikatzea.
- Sistema diedrikoa:
• Aurretiko proiekzioa eta profilarena.
• Beste edozein formatako irudikapena.
• Itzalak.
- Plano kotatuen sistema:
• Azaleren eta lurzoruen irudikapena.
• Zuzenaren eta planoaren arteko zutasuna.
• Zuzenaren eta planoaren arteko ebakidura.
• Ikus-arroak.
- Sistema axonometrikoa:
• Triedroaren, ardatzen graduazioaren eta koadroaren planoaren definizioa.
• Beste edozein formatako irudikapena.
• Itzalak.
• Kasu partikularrak (isometrikoa eta Cavalieri).
- Perspektiba konikoa:
• Perspektiba definitzeko parametroak.
• Beste edozein formatako irudikapena.
• Itzalak.
- Kolorea irudikapen grafikoan.
- Errotulazioa eta kotazioa.

3. Ordenagailuz lagundutako diseinu-aplikazioak erabiltzea eraikuntza-planoak egiteko.
- Inportazio- eta esportazio-formatuak kudeatzea.
- Koordenatu-sistemak.
- Marrazkien egitura:
• Pixelak, entitateak, solidoak, blokeak, objektuak, geruzak.
• Geruza-kudeaketa.
• Bertsio-kudeaketa.
• Historiala.
- Marrazketa-funtzioak.
• Eskalak, unitateak.
• Pixelak eta entitateak editatzea.
• Blokeak eta liburutegiak editatzea.
• Objektuak editatzea.
• Testuak editatzea.
- Kalkulu-funtzioak: distantzien eta azaleren kalkulua; kotatzeak.
- Betegarriaren eta koloreztatzearen funtzioak.
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1.2 prestakuntza-atala
IRUDIKAPEN GRAFIKOA ETA MAKETAGINTZA
Kodea: UF0307
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Eraikuntzen edo eraikuntza-xehetasunen hiru dimentsioko irudikapena lortzea, maketagintzako teknikak erabiliz.
EI1.1 Eraikuntza jakin baten maketa bat egiteko eta behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean:
- Maketagintzan erabiltzen diren tresnak identifikatzea eta/edo deskribatzea.
- Maketagintzan erabiltzen diren material jakinak identifikatzea, eta ordezka edo irudika ditzaketen
eraikuntzetako edo inguruetako material errealekin lotzea.
- Emandako maketa batean irudikatu behar diren lurzoruetako eta eraikuntzetako elementuen materialak
proposatzea.
- Maketa jakin bat egiteko zer prozedura erabili behar den zehaztea, eta miniaturazko elementuen eta
amaierako ukituen erabilera deskribatzea, itxaroten den akabera eta girotzea lortzeko.
- Aurretiko eta goitiko planoetan emandako eraikuntzaren maketa bolumetrikoa egitea.
A2: Krokis edo marrazkien bidez definitutako eraikuntzen planoak egitea, aplikazio informatikoa erabiliz, eta beharrezko
eskalak, formatuak, kodetzeak, errotuluak eta kotazioak baliatuz.
EI2.1 Plano bat egiteko eta behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, eta irudikatu beharreko eraikuntzaren
krokis eta marrazkietatik abiatuz:
- Planoaren konposizioa osatzea, aurreikusitako eskalak doituz, eta krokisak eta marrazkiak zehaztutako
praktikaren arabera ordenatuz.
- Planoaren kodetzea osatzea, ohiko hitzarmena baliatuz, eta legenda irudikatuz.
- Planoaren errotulazioa osatzea, baimendutako aldaerak proposatuz, eta aplikagarri zaion araudira doituz.
- Emandako eraikuntza-plano baten kotazioa osatzea, aplikagarri zaion araudira doituz.
- Informazio gehigarria osatzea, kokapen-eskemak, orientazioa, alfazenbakizko koadroak, sinbologia eta
kartelak gehituz.
- Informazioa aplikazio informatikoaren bidez antolatzeko zer geruza behar diren zehaztea zerrendatzea,
biltegiratzeko, kontsultatzeko eta trukatzeko aukera izanik.
A3: Eraikuntza definituen aurkezpen animatuak sortzea hiru dimentsioko marrazkien bidez, aplikazio informatikoak erabiliz.
EI3.1 Plano bat egiteko eta behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, eta irudikatu beharreko eraikuntzaren
krokis eta marrazkietatik abiatuz:
- Marrazkiak proiektuan definitutako materialen arabera egitea.
- Proiekturako egokiak diren atzealdeak sortzea.
- Ereduaren argiztapen naturala eta artifiziala sortzea.
- Eredu argituetan argazkiak eta segida-grabazioen ibilbideak sortzea.

Edukiak:
1. Eraikuntza-proiektuetako irudiak tratatzeko aplikazioak.
- Inportazio- eta esportazio-formatuak kudeatzea.
- Marrazkien egitura: pixelak, entitateak, solidoak, blokeak, objektuak, geruzak; geruza-kudeaketa; bertsiokudeaketa; historiala.
- Irudien tratamendua.
- Kolorearen kudeaketa.
- Efektuak eta iragazkiak.
- Irteera grafikoaren administrazioa.
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2. Hiru dimentsioko irudiak, modelatuak eta animazioak sortzeko aplikazioak erabiltzea.
- 3Dko marrazkia.
• Solidoak.
• Gainazalak.
• Eragiketa boolerarrak eta 3D edizioa.
- Modelatua, argiztapena.
- Etxegintzako 3Dko marrazkien animazioa.

3. Eraikuntzen maketak egitea.
-

Maketagintzako tresnak.
Maketak egiteko erabiltzen diren materialak: propietateak, erlazioa irudikatutako eta/edo ordeztutako materialekin.
Metodologia: maketak muntatzea eta desmuntatzea, bolumenak eta formak egiteko teknikak, akabera-teknikak.
Maketen girotzea.
Elementu gehigarriak miniaturan.
Maketen argazkia.

4. Eraikuntzako dokumentu grafikoak egitea.
- Sailkapena: krokisa, eskemak, marrazkiak, planoak, fotokonposizioak, aurkezpenak eta maketak.
- Plano-motak:
• kokapen-planoak;
• plano orokorrak;
• xehetasun-planoak.
- Maketa-motak: errealistak, bolumetrikoak, azterketakoak, prototipoak, desmuntagarriak, ebakiak, solairukako
garapena, topografikoak, argituak, animatuak.
- Goitiko bistak, aurretiko bistak, sekzioak, luzetarako eta zeharkako profilak, perspektibak.
- Helburuak:
• Proiektuan irudikatu behar diren elementuak, zuzenean nahiz sinbolo bidez.
• Kokapena, burutzapena, aurredefinizioa, bistaratzea, aurkezpena.
- Kurbimetriak eta planimetriak.
- Planoen irakurketa:
• Eskalak.
• Sinbologia.
• Errotulazioa.
• Kotazioa.
• Orientazioa.
• Informazio gehigarria (funtzioa, kartelak, testu-koadroak).

1.3 prestakuntza-atala
DOKUMENTUEN ERREPRODUKZIOA ETA ARTXIBATZEA
Kodea: UF0308
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Proiektu baten aurkezpena diseinatzea, fotokonposizioko teknika infografikoak erabiliz, eta irudi birtualak eta informaziopanelak sortuz.
EI1.1 Marrazki edo argazki bidez definitutako eraikuntza baten kasu praktikoa behar bezala zehaztuta dagoela:
- Fotokonposizio bat egiteko beharrezkoak diren baliabide grafikoak lortzea eta editatzea, Internet bidez,
argazkiak aterata eta/edo eskaneatuta.
- Eraikuntza jakin baten fotokonposizioa egitea, abiapuntuko marrazkietan eta argazkietan nahiz lortutako
baliabide grafikoetan oinarrituz, eta aplikazio infografikoak erabiliz proiektatutako azken akaberak lortzeko.
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EI1.2 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, egile desberdinek eraikuntza bakar baterako egindako
fotokonposizioak balioestea eta aukeratzea, eta aukeratzeko eta baztertzeko arrazoiak ematea.
EI1.3 Eraikuntzen konposizioetan, erakargarritasun-irizpideak zehaztea.
EI1.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, proiektu baten aurkezpena egitea, planoen eta/edo maketen
eta informazio- edo publizitate-testu edo -koadroen bidez, aplikazio infografikoak eta dokumentuak editatzeko
aplikazioak erabiliz.
EI1.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, egile desberdinek proiektu bakar baterako egindako
aurkezpenak balioestea eta aukeratzea, eta aukeratzeko eta baztertzeko arrazoiak ematea.
EI1.6 Proiektuen aurkezpenean, erakargarritasun- eta adierazgarritasun-irizpideak zehaztea.
A2: Proiektuaren dokumentu grafikoak eta idatzizkoak kopiatzea eta artxibatzea, dokumentazio-sistema baten bidez
zehaztutako kodetzea aplikatuz.
EI2.1 Eraikuntza- eta obra-proiektuetan dokumentazio-sistema bat beharrezkoa zergatik den azaltzea.
EI2.2 Dokumentazio-sistema batek erabiltzen dituen kodetze-printzipioak deskribatzea.
EI2.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, dokumentuak biltegiratzeko eta kontsultarako euskarri
materialean artxibatzea, dokumentuak kodetzeko zehaztutako sistema aplikatuz.
EI2.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, biltegiratzeko, kontsultarako eta trukerako euskarri
informatikoan emandako dokumentuak artxibatzea, zehaztutako formatuak eta dokumentuak kodetzeko zehaztutako
sistema aplikatuz.

Edukiak:
1. Eraikuntza-proiektuen aurkezpena.
Proiektuaren definizioa; proiektu baten dokumentuak.
Proiektu baten faseak, definizio-maila.
Dokumentazio-sistema proiektuetan; erregistroa eta kodetzea.
Eraikuntza-tipologia. Obra zibilen tipologia.
Proiektuen edo eraikuntzaren enpresaren irudi korporatiboa. Logotipoak, anagramak, enpresa identifikatzen duten
koloreak, orrien eta dokumentuen diseinua.
- Euskarrien tratamendua: formatuak, materialak, koadernaketa, artxiboa, erakusketa.
- Proiektuaren dokumentuak muntatzea eta artxibatzea.
- Fotokonposizioa
• Lerro eta ingeraden tratamendua.
• Kolorearen tratamendua.
• Irudien tratamendua: tamaina, betegarria, testura, gardentasuna, fusioa, gainjartzea, collagea, motiboak,
fokuratzea eta desfokuratzea, distortsioak; testu-tratamendua.
• Konposizioaren tratamendua.
• Argiztapenaren tratamendua.
-

2. Eraikuntza-proiektuen bulegoaren kudeaketa.
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- Eraikuntza-proiektuetako artxibo- eta bulegotika-aplikazioak:
• Inportazio- eta esportazio-formatuak kudeatzea.
• Testuak, grafikoak eta taulak editatzea.
• Emaitzak aurkeztea.
• Irteera grafikoa.
• Artxiboa.
- Ekipo eta sare informatikoak eraikuntza-proiektuen bulegoan:
• Sailkapena eta funtzioak: ordenagailuak, eskanerrak, inprimagailuak,
eramangarriak, datu-grabagailuak, argazki-kamerak, fotokopiagailuak.
• Erabilera-eremua.
- Proiektuen bulegoaren ingurumen-eragina:
• Energia-aurrezkia.
• Erosotasuna eta ingurumen-eragina.
• Materialak birziklatzea.
• Hondakinen sailkapena, eta hondakinak erretiratzeko bitartekoak.
- Segurtasuna eta osasuna proiektu-bulegoetan:
• Arriskuen ebaluazioa.
• Laneko ingurune segurua.

marrazleak,

memoria
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• Makina, ekipo eta tresnen erabilera segurua.
• Material arriskutsuak (toxikoak eta sukoiak)
• Erosotasun-baldintzak.
• Ergonomia.
- Berrikuntza teknologikoaren faktoreak eraikuntza-irudikapenetan:
• Ezarri berri diren material eta teknika berritzaileak.
• Ezarri berri diren lanabes, erreminta eta makina berritzaileak.
• Ezarri berri diren aplikazio eta ekipo informatiko eta telekomunikazioetako ekipo berritzaileak.
• Ezarri berri diren antolaketa- eta produkzio-prozesu berritzaileak.

2

2. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO ELEMENTUEN ETA MULTZOEN DISEINUA
Kodea: MF0865_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0865_3: Harri naturaleko elementuak eta multzoak diseinatzea.
Iraupena: 140 ordu
2.1 prestakuntza-atala
HARRI NATURALEKO PROIEKTUEN INTERPRETAZIOA
Kodea: UF0741
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Harri naturaleko proiektuak interpretatzea eta harri naturaleko elementuei eta multzoei buruzko informazioa (ahozkoa,
idatzizkoa eta grafikoa) identifikatzea, ordenatzea, sailkatzea eta zerrendatzea, harri naturaleko proiektuak definitzeko eta
garatzeko.
EI1.1 Etxegintzako proiektuak (obra berria, birgaitzea edo zaharberritzea), obra zibileko proiektuak eta dekorazio eta
ornamentazioko proiektuak (plano orokorrak eta xehetasun-planoak, krokisa eta espezifikazio tekniko eta bereziak)
osatzen dituzten dokumentuak eta egitura bereiztea, harri naturaleko elementuei buruz bakoitzetik ateratzen den
informazioa zehazteko.
EI1.2 Proiektu bat osatzen duten informazio-mota guztiak zerrendatzea proiektuaren helburuen berri izateko.
EI1.3 Sektorean erabiltzen diren informazio-iturriak edo -kanalak identifikatzea, harri naturaleko proiektu zehatz bat
garatzeko egokienak hautatzeko.
EI1.4 Etxegintzako, obra zibileko, dekorazioko edo ornamentazioko proiektuan parte hartzen duten agenteak
identifikatzea, baita fabrikazioko, obran jartzeko eta jartze-lanetako prozesuetan parte hartzen dutenak ere; haien
rolak zehaztea, eta agenteen arteko harremanak deskribatzea.
EI1.5 Harri natural mota eta klase guztiak identifikatzea eta bakoitzaren ezaugarri fisiko-mekaniko nagusiak bereiztea,
bakoitzaren erabilera eta aplikazio ohikoenekin lotuta.
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EI1.6 Etxegintzako eta eraikuntzako tipologia guztiak sailkatzea, ohiko moduan erabiltzen diren harri naturaleko
eraikuntza-elementuei (hormak, fatxadak, arkuak, zutabeak, ateburu edo leihoburuak, erlaitzak, balaustradak,
zoladurak eta abar) bereziki erreparatuta eta, kasu bakoitzean, diseinuko eskakizun funtzional nagusiak zehaztea.
EI1.7 Obra zibileko tipologietan, diseinua osatzeko erabiltzen diren harri naturaleko elementu nagusiak identifikatzea:
(hiri-altzariak, harri-zoladurak, eskalinatak, hormak).
EI1.8 Dekorazioko eta ornamentazioko proiektuetan harri naturalean egin behar diren elementuak identifikatzea eta
multzoan txertatzea: barrualdeak (komunak, sukaldea, atondoa), iturriak, gurutzadurak, panteoiak, hilarriak,
dekorazio-objektuak eta objektu funtzionalak.
EI1.9 Eraikuntzako eskakizun nagusiak eta etxegintzako edo obra zibileko proiektuetan nahitaez bete beharreko
arauak zerrendatzea.
EI1.10 Harri naturaleko proiektu batean parte hartzen duten harri naturaleko elementuak (eraikuntzakoak eta
dekoraziokoak) sailkatzea eta bakoitzaren ezaugarri nagusiak zehaztea (formak, neurriak, lodierak eta akaberak.)
EI1.11 Eraikuntza-elementu nagusien kalitatezko eta fabrikazioko ohiko estandarrak zerrendatzea.
EI1.12 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean eta aurreproiektu jakin batean oinarrituta:
- Harri naturaleko elementuak eta multzoak definitzeko eta garatzeko beharrezkoa den informazioa
hautatzea aurreproiektuan.
- Zertarako erabiliko den kontuan izanik, irizpideak edo parametroak erabakitzea (funtzionaltasuna, xedea,
estetika, balio historiko-kulturala).
- Harri naturaleko elementuen eta multzoen forma, dimentsioak eta behin betiko itxura zehaztea.
- Multzoaren bolumetria definitzeko behar den informazioa identifikatzea, baita multzoa osatzen duten
piezena ere.
- Obren gaineko eta eutsi beharreko harrietako ainguraketa-puntuak ezagutzea, bi kasutan: agerikoak eta
ezkutukoak
- Lortutako informazioa balioestea eta oinarrizko alderdiak lehenestea alderdi osagarrien gainetik.
- Informazio-premia puntualei aurre egiteko behar diren informazio-iturriak hautatzea.
- Harri naturaleko materialak eta akaberak erabakitzea eta kontuan izan beharreko parametroak zehaztea:
pisua, dimentsioak, kolorea, testurak.
- Harria jartzeko lanetan eragiten duten instalazioak (daudenak edo egongo direnak) eta ingurunea
ezagutzea, multzoan txertatzeko konponbidea proposatzearren.

Edukiak:
1. Harri naturala. Motak eta ezaugarriak.
-

Motak.
Propietateak eta ezaugarriak.
Aplikazioak.
Harri naturalaren portaera fisiko-mekanikoa. Deformazioak eta hausturak.
Fabrikazioko eta jartzeko prozesuetan izaten diren muga eta arazo nagusiak, harri naturaleko produktuen
diseinuan kontuan izan beharrekoak.

2. Eraikuntza-tipologiak eta eraikuntzako eta dekorazioko elementuak harri naturalean.
-
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Eraikuntza-tipologia nagusiak. Barrualdeko eta kanpoaldeko espazioak. Ingurunearen tratamendua.
Obra zibilaren tipologia nagusiak. Ingurunearen tratamendua.
Dekorazioko eta ornamentazioko proiektuak. Barrualdeen dekorazioa, hileta-artea, dekorazioko objektu bereziak.
Harri naturaleko elementuetan eta multzoetan aplikatu beharreko araudia eta gomendioak.
Harri naturaleko elementuak. Sailkapena. Motak. Funtzioak, xedeak, aplikazioak. Mota bakoitzaren ezaugarri
nagusiak: formak, neurriak, lodierak eta akaberak. Estandarrak. Kalitate-arauak.
• Itxitura erresistenteak eta ez-erresistenteak. Harlangaitz-horma. Harlanduzko obra. Parpainarria.
• Estaldurak. Plakak, transaireztatuak eta harlandu aireztatuak.
• Ateetako, leihoetako eta gainerako zuloetako erremateak. Inguraketak.
• Plaka-jauziak eta errodapiak.
• Eskailerak, balaustradak.
• Zolak. Zoladurak. Harri-zoladura eta galtzada-harrizko zoladura. Zintarriak.
• Estalkiak. Arkuak, gangak.
• Eraikuntzako eta dekorazioko askotariko elementuak: Zutabeak, leiho- eta ate-zangoak, leiho- eta ateburuak, arkuak. Errodapiak. Erlaitzak. Balaustradak. Tximiniak.
• Hiri-altzariak.
• Hileta-artea: panteoiak, hilarriak, kaperak eta mausoleoak.
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• Dekorazioko askotariko objektuak: figurak, armarriak, pitxerrak, iturriak.
- Jartzeko sistemak eta metodoak. Bakoitzaren eskakizunak.
- Elkarguneak. Egiturazko junturak eta dilatazio-junturak. Perdoiak. Euskarriak. Ainguraketa-guneak.
- Harri naturalaren kontserbazio-tratamenduak.

3. Harri naturaleko proiektuen interpretazioa eta azterketa.
- Harri naturaleko proiektuak. Interpretazioa.
- Dokumentazio grafikoa eta teknikoa:
• Aurreko eta goitiko bistak, eta sekzioak.
• Bolumetria.
• Kotazioa.
• Zati-planoak.
• Akaberak, mekanizazioak, ainguraketak, elkarguneak, instalazioak, elementu osagarriak eta abar.
- Baldintza teknikoen agiria. Obraren baldintza berezien agiria.
- Neurketak.
- Kronogramak.

2.2 prestakuntza-atala
HARRI NATURALEKO ELEMENTUEN ETA MULTZOEN PROPOSAMENA
Kodea: UF0742
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Diseinuko eta irudikapen grafikoko teknikak aplikatzea harri naturaleko elementu bat edo multzo bat definitzeko edo
aldatzeko proiektu bat, eredu errealak edo argibide eta jarraibide orokorrak oinarri hartuta.
EI1.1 Materialen eta produktuen katalogoak eta datu teknikoak erabiltzea eta interpretatzea harri naturaleko
produktuen diseinuan eta definizioan aplika daitekeen informazioa lortzeko.
EI1.2 Harri naturaleko elementuen eta multzoen diseinuaren eremuan berrikuntza-faktoreak identifikatzea (merkatuazterketak, produktu berriak, diseinu berriak, merkatu-lerro berriak, aplikazio berriak), harri naturaleko produktu eta
zerbitzu berriei dagokienez eguneratuta egoteko beti.
EI1.3 Krokis eta zirriborroen bitartez oinarrizko eredu baten edo aurreproiektu baten aldez aurreko ideiak edo
bertsioak, egokitzapenak eta aldaketak definitzea eta garatzea, baita pieza edo multzo bat zehazten duten alderdi
guztiak ere, betiere horiek guztiak balioestea, aztertzea eta gerora garatzea ahalbidetuko duen definizio-mailarekin
garatuta.
EI1.4 Fabrikazioan arazoak eragin ditzaketen eta aldez aurretik kontuan izan behar diren puntu kritikoak
identifikatzea, lehengaiaren eta eskura dagoen makineriaren arabera (dimentsioak eta gutxieneko eta gehieneko
pisuak, akaberak eta mekanizazio posibleak).
EI1.5 Enbalajean eta garraioan arazoak eragin ditzaketen eta aldez aurretik kontuan izan behar diren puntu kritikoak
identifikatzea, hala nola dimentsioak, forma, pisuak eta hauskortasuna.
EI1.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, jartze-lanetan arazoak eragiten ditzaketen eta aldez aurretik
kontuan izan behar diren puntu kritikoak identifikatzea:
- Jartzeko metodoa eta sistema (ainguraketak, morteroak, itsasgarriak, hezurren erara eta bestelakoak).
- Jarri beharreko elementuen dimentsioak, pisuak, forma, hauskortasuna.
- Proiektuan zehaztu gabeko guneak: elkarguneak, egiturazko junturak eta dilatazio-junturak, perdoiak,
euskarriak eta ainguraketa-guneak.
- Harri naturalaren tratamenduak eta mantentze-lanak.
EI1.7 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean aldez aurreko ideia bat eskaintzen da, edo aurreproiektu baten
edo aurretiazko eredu erreal baten bertsioak edo aldaketak egitea eskatzen da; harri naturaleko produktuaren
definizio-prozesua zehaztu behar da, fase guztiak modu sekuentziatuan hartuta konponbide bakarrera iritsi arte, eta
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erreferentzia moduan balio izan behar du proiektuaren bideragarritasun teknikoa eta eraikuntza-bideragarritasuna
aztertzeko:
- Material egokiena hautatzea, ezarritako eskakizun estetiko-funtzionalak betetzen dituela.
- Harri naturaleko elementuaren edo multzoaren forma eta dimentsioak ezartzea.
- Harri naturaleko elementuaren edo multzoaren akabera eta behin betiko itxura ezartzea.
- Zirriborroak eta krokisak egitea, irudikapen grafikoko metodo konbentzionalak aplikatuta eta zehaztea,
aztertzea eta hautatzea ahalbidetuko duen xehetasun-maila nahikoarekin.
- Produktuaren definizioan funtzionaltasunaren, estetikaren, iraunkortasunaren, ekonomiaren eta proiektuak
zehaztutako bestelako irizpideak aplikatzea.
- Diseinua teknikoki bideragarria dela egiaztatzea, fabrikazio-aukerei, obran jartzeari eta jartze-lanei
dagokienez.
- Zati grafikoa idatzizkoarekin osatzea.
- Ezarritako eskakizunak betetzen dituzten hainbat konponbide proposatzea.
- Ezarritako eskakizunak betetzen dituzten eraikuntza-konponbideak alderatzea eta aztertzea, eta
konponbide bakarra proposatzea, hartutako erabakia justifikatuta.
- Erabakitako konponbidea behar bezala definitzea beharrezkoa den informazio tekniko osagarria erabilita.

Edukiak:
1. Harri naturaleko proiektuak.
- Ideia garatzeko prozesua. Eskakizunak eta baldintzatzaileak: formari, teknikari, estetikari, funtzionaltasunari eta
teknologiari dagokienez.
- Proiektu baten faseak, definizio-maila.
- Harri naturaleko proiektuaren dokumentuak:
• Prozedurak, teknikak, hizkuntzak eta metodologiak.
• Egitura eta edukia.
• Deskribapen-memoria.
- Memoria teknikoa idaztea eta lantzea.
- Datuak biltzeko informazioa: baliagarritasuna, lortzeko kanalak.
- Proiektuaren osagarri eta eranskin modura bildutako informazioa eta dokumentuak:
• Katalogoak,
• Materialen laginak,
• Argazkiak,
• Maketak eta prototipoak.
- Aurkezpena eta konposizioa. Koadernaketa.
- Etxegintza-proiektuak.
- Obra zibileko proiektuak.
- Dekorazioko eta ornamentazioko proiektuak.
- Etxegintzako, obra zibileko, dekorazioko edo ornamentazioko proiektuetan parte hartzen duten agenteak.
Esleipenak eta erantzukizunak.
- Fabrikazioko, garraioko eta jartzeko prozesuetan parte hartzen duten agenteak. Esleipenak eta erantzukizunak.
- Agenteen arteko harremanak.

2. Harri naturaleko diseinua eta eraikuntza-konponbideak.
Diseinuaren garrantzia eta eragina harri naturaleko elementuen produkzioan.
Diseinuaren helburuak. Sorkuntza. Produktuaren definizioa.
Harri naturaleko diseinuak egiteko metodoak: Konbentzionala. Informatizatua.
Baliabideak eta materialak.
Diseinuaren alderdiak. Forma-funtzioa. Irizpide estetikoak eta funtzionalak.
Produktuaren osaera:
• Materialak.
• Akaberak.
• Informazio dimentsionala eta estetikoa.
• Xehetasun teknikoak eta estetikoak.
- Diseinu edo produktu orijinalen aldaketa.
- Eraikuntza-konponbideak:
• Konponbideen alderaketa eta azterketa.

-
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• Azterketa-prozedurak.
• Aintzat hartu beharreko faktoreak eta parametroak.
• Erabakiak hartzeko irizpideak.
• Proiektuaren ebazpena.
- Harri naturaleko produktuen katalogoak. Erabilera eta interpretazioa.
- Berrikuntzako eta kalitatezko irizpideak. Harri naturaleko produktu eta zerbitzu berriak.
- Merkatuari buruzko informazioa. Motak. Iturriak.

2.3 prestakuntza-atala
HARRI NATURALEKO ELEMENTUEN DISEINUAREN IRUDIKAPEN GRAFIKOA
Kodea: UF0743
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Irudikapenari buruzko sistemak, hitzarmenak eta araudia aplikatzea zirriborro eta krokisetan definitutako harri naturaleko
elementuetarako eta multzoetarako erabaki den konponbide teknikoa garatzeko.
EI1.1 Definitutako harri naturaleko multzoa sistema diedrikoan, kotatutan eta definituan irudikatzea.
EI1.2 Multzo-planoak egitea perspektiba axonometrikoan, konikoan eta Cavaliere perspektiban.
EI1.3 Sekzioak, ebakidurak, hausturak eta multzoaren osagaiak eta horien arteko harremanak definitzeko behar diren
xehetasunak egitea.
EI1.4 Elementuak eta multzoak 3Dn irudikatzea, aplikazio informatikoen bitartez.
EI1.5 Zati-planoak egitea elementu bakoitza fabrikatzeko eta jartzeko beharrezkoak diren espezifikazio tekniko eta
guzti.
EI1.6 Elementuen eta osagaien zerrenda egitea, bakoitzaren ezaugarriak (forma, neurriak, itxura, mekanizazioak) eta
identifikazio-kodeak zehaztuta.
EI1.7 Elementu guztiak eta multzoa bat datozela egiaztatzea.
EI1.8 Proiektuaren dokumentazio teknikoa lantzea eta harri naturaleko elementuak gerora fabrikatzeko eta jartzeko
beharrezkoa den informazio garrantzitsua (material-motak, akaberak, kalitateak, jartzeko sistemak eta bestelako
ezaugarriak) eta plano guztiak biltzea.

Edukiak:
1. Irudikapen grafikoa harri naturaleko produktuen diseinuan eta garapenean aplikatuta.
- Multzo-planoak, zati-planoak, fabrikazioa eta muntaketa.
- Planoak egitea. Irudikapena. Teknikak aplikatzea.
- Piezen eta materialen zerrenda. Kalkulu-orriak. Piezak eta osagaiak: identifikazioa, izena, kode-esleipenak eta
erreferentziak.
- Normalizazioa eta sinbologia.
- Fabrikaziorako aplikazioak.
- Jartze-lanetarako aplikazioak. Jartzeko sistemak, ainguraketa-puntuak, elkarguneak: irudikapena.
- Kronogramak.

2. Ordenagailuz lagundutako diseinu-sistemaren aplikazioa harri naturaleko produktuen irudikapenean.
- Sistema eta elementuak. Funtzioak eta aukerak. Sistema horren errentagarritasuna eta interesa.
- Dauden produktuen aldaketak eta bertsioak.
- Bi dimentsioko eta hiru dimentsioko adierazpen grafikoa ordenagailuz lagundutako diseinuaren bitartez. Lantzea.
Programaren erabilera.
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3. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO PROIEKTUEN BIDERAGARRITASUNA ETA
AURREKONTUAK
Kodea: MF0866_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0866_3 Harri naturaleko proiektuen bideragarritasun-azterlana eta

aurrekontuak egitea

Iraupena: 140 ordu
3.1 prestakuntza-atala
HARRI NATURALEKO PROIEKTUEN INTERPRETAZIOA
Kodea: UF0741
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Harri naturaleko proiektuak interpretatzea eta harri naturaleko elementuei eta multzoei buruzko informazioa (ahozkoa,
idatzizkoa eta grafikoa) identifikatzea, ordenatzea, sailkatzea eta zerrendatzea, harri naturaleko proiektuak definitzeko eta
garatzeko.
EI1.1 Etxegintzako proiektuak (obra berria, birgaitzea edo zaharberritzea), obra zibileko proiektuak eta dekorazio eta
ornamentazioko proiektuak (plano orokorrak eta xehetasun-planoak, krokisa eta espezifikazio tekniko eta bereziak)
osatzen dituzten dokumentuak eta egitura bereiztea, harri naturaleko elementuei buruz bakoitzetik ateratzen den
informazioa zehazteko.
EI1.2 Proiektu bat osatzen duten informazio-mota guztiak zerrendatzea proiektuaren helburuen berri izateko.
EI1.3 Sektorean erabiltzen diren informazio-iturriak edo -kanalak identifikatzea, harri naturaleko proiektu zehatz bat
garatzeko egokienak hautatzeko.
EI1.4 Etxegintzako, obra zibileko, dekorazioko edo ornamentazioko proiektuan parte hartzen duten agenteak
identifikatzea, baita fabrikazioko, obran jartzeko eta jartze-lanetako prozesuetan parte hartzen dutenak ere; haien
rolak zehaztea, eta agenteen arteko harremanak deskribatzea.
EI1.5 Harri natural mota eta klase guztiak identifikatzea eta bakoitzaren ezaugarri fisiko-mekaniko nagusiak bereiztea,
bakoitzaren erabilera eta aplikazio ohikoenekin lotuta.
EI1.6 Etxegintzako eta eraikuntzako tipologia guztiak sailkatzea, ohiko moduan erabiltzen diren harri naturaleko
eraikuntza-elementuei (hormak, fatxadak, arkuak, zutabeak, ateburu edo leihoburuak, erlaitzak, balaustradak,
zoladurak eta abar) bereziki erreparatuta eta, kasu bakoitzean, diseinuko eskakizun funtzional nagusiak zehaztea.
EI1.7 Obra zibileko tipologietan, diseinua osatzeko erabiltzen diren harri naturaleko elementu nagusiak identifikatzea:
(hiri-altzariak, harri-zoladurak, eskalinatak, hormak).
EI1.8 Dekorazioko eta ornamentazioko proiektuetan harri naturalean egin behar diren elementuak identifikatzea eta
multzoan txertatzea: barrualdeak (komunak, sukaldea, atondoa), iturriak, gurutzadurak, panteoiak, hilarriak,
dekorazio-objektuak eta objektu funtzionalak.
EI1.9 Eraikuntzako eskakizun nagusiak eta etxegintzako edo obra zibileko proiektuetan nahitaez bete beharreko
arauak zerrendatzea.
EI1.10 Harri naturaleko proiektu batean parte hartzen duten harri naturaleko elementuak (eraikuntzakoak eta
dekoraziokoak) sailkatzea eta bakoitzaren ezaugarri nagusiak zehaztea (formak, neurriak, lodierak eta akaberak.)
EI1.11 Eraikuntza-elementu nagusien kalitatezko eta fabrikazioko ohiko estandarrak zerrendatzea.
EI1.12 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean eta aurreproiektu jakin batean oinarrituta:
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- Harri naturaleko elementuak eta multzoak definitzeko eta garatzeko beharrezkoa den informazioa
hautatzea aurreproiektuan.

- Zertarako erabiliko den kontuan izanik, irizpideak edo parametroak erabakitzea (funtzionaltasuna, xedea,

estetika, balio historiko-kulturala).
- Harri naturaleko elementuen eta multzoen forma, dimentsioak eta behin betiko itxura zehaztea.
- Multzoaren bolumetria definitzeko behar den informazioa identifikatzea, baita multzoa osatzen duten
piezena ere.
- Obren gaineko eta eutsi beharreko harrietako ainguraketa-puntuak ezagutzea, bi kasutan: agerikoak eta
ezkutukoak.
- Lortutako informazioa balioestea eta oinarrizko alderdiak lehenestea alderdi osagarrien gainetik.
- Informazio-premia puntualei aurre egiteko behar diren informazio-iturriak hautatzea.
- Harri naturaleko materialak eta akaberak erabakitzea eta kontuan izan beharreko parametroak zehaztea:
pisua, dimentsioak, kolorea, testurak.
- Harria jartzeko lanetan eragiten duten instalazioak (daudenak edo egongo direnak) eta ingurunea
ezagutzea, multzoan txertatzeko konponbidea proposatzearren.

Edukiak:
1. Harri naturala. Motak eta ezaugarriak.
-

Motak.
Propietateak eta ezaugarriak.
Aplikazioak.
Harri naturalaren portaera fisiko-mekanikoa. Deformazioak eta hausturak.
Fabrikazioko eta jartzeko prozesuetan izaten diren muga eta arazo nagusiak, harri naturaleko produktuen
diseinuan kontuan izan beharrekoak.

2. Eraikuntza-tipologiak eta eraikuntzako eta dekorazioko elementuak harri naturalean.
Eraikuntza-tipologia nagusiak. Barrualdeko eta kanpoaldeko espazioak. Ingurunearen tratamendua.
Obra zibilaren tipologia nagusiak. Ingurunearen tratamendua.
Dekorazioko eta ornamentazioko proiektuak. Barrualdeen dekorazioa, hileta-artea, dekorazioko objektu bereziak.
Harri naturaleko elementuetan eta multzoetan aplikatu beharreko araudia eta gomendioak.
Harri naturaleko elementuak. Sailkapena. Motak. Funtzioak, xedeak, aplikazioak. Mota bakoitzaren ezaugarri
nagusiak: formak, neurriak, lodierak eta akaberak. Estandarrak. Kalitate-arauak:
• Itxitura erresistenteak eta ez-erresistenteak. Harlangaitz-horma. Harlanduzko obra. Parpainarria.
• Estaldurak. Plakak, transaireztatuak eta harlandu aireztatuak.
• Ateetako, leihoetako eta gainerako zuloetako erremateak. Inguraketak.
• Plaka-jauziak eta erradapiak.
• Eskailerak, balaustradak.
• Zolak. Zoladurak. Harri-zoladura eta galtzada-harrizko zoladura. Zintarriak.
• Estalkiak. Arkuak, gangak.
• Eraikuntzako eta dekorazioko askotariko elementuak: Zutabeak, leiho- eta ate-zangoak, leiho- eta ateburuak, arkuak. Errodapiak. Erlaitzak. Balaustradak. Tximiniak.
• Hiri-altzariak.
• Hileta-artea: panteoiak, hilarriak, kaperak eta mausoleoak.
• Dekorazioko askotariko objektuak: figurak, armarriak, pitxerrak.
- Jartzeko sistemak eta metodoak. Bakoitzaren eskakizunak.
- Elkarguneak. Egiturazko junturak eta dilatazio-junturak. Perdoiak. Euskarriak. Ainguraketa-guneak.
- Harri naturalaren kontserbazio-tratamenduak.

-

3. Harri naturaleko proiektuen interpretazioa eta azterketa.
- Harri naturaleko proiektuak. Interpretazioa
- Dokumentazio grafikoa eta teknikoa:
•
Aurreko eta goitiko bistak, eta sekzioak.
• Bolumetria.
• Kotazioa.
• Zati-planoak,
• Akaberak, mekanizazioak, ainguraketak, elkarguneak, instalazioak, elementu osagarriak eta abar.
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- Baldintza teknikoen agiria. Obraren baldintza berezien agiria.
- Neurketak.
- Kronogramak.

3.2 prestakuntza-atala
HARRI NATURALEKO PROIEKTUEN BIDERAGARRITASUN TEKNIKOA
Kodea: UF0744
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Harri naturaleko elementuak lantzeko eta jartzeko prozesuak aztertzea eta garatu beharreko faseak eta jarduerak
horretarako behar diren giza baliabideekin eta baliabide materialekin lotzea, harri naturaleko proiektuaren bideragarritasuna
aztertzearren.
EI1.1 Lantzeko tailer bateko lan-prozesuak zerrendatzea eta egin beharreko fase eta jarduera nagusiak identifikatzea
(ebaketa, mekanizazioak, gainazaleko tratamendu fisikoak eta kimikoak).
EI1.2 Ebaketan, gainazaleko tratamenduetan eta zeregin berezietan erabiltzen diren makineria-motak bereiztea eta
bakoitzaren ezaugarriak, funtzionamendua, ahalmenak eta ohiko errendimenduak alderatzea, harri-motarekin eta lortu
beharreko produktuekin lotuta.
EI1.3 Harria lantzeko prozesuan parte hartzen duten instalazioak eta ekipamendu osagarriak identifikatzea eta
bakoitzaren aplikazioak, ahalmenak eta mugak bereiztea, erabilera optimizatzearren.
EI1.4 Lantzeko instalazioan egin beharreko jardueretan eta prozesuetan parte hartzen duten lanpostu nagusiak
sailkatzea eta bakoitzaren funtzio nagusiak, jarduerak eta erantzukizunak bereiztea, produkzio-premiaren arabera
azpikontratatzeko aukerarik ba ote dagoen adierazita.
EI1.5 Harri naturaleko piezak obran jartzeko sistemak (ainguraketak, morteroak, itsasgarriak, hezurren erara eta
bestelakoak) identifikatzea eta bakoitzaren ezaugarri nagusiak eta aplikazioak deskribatzea, baita sistema bakoitzari
dagozkion prozesu operatiboa, ekipamenduak, erremintak eta materialak ere.
EI1.6 Harria jartzeko prozesuan parte hartzen duten eraikuntza-obra bateko instalazioak (biltegiak, aldagelak) eta
ekipamendu osagarriak (jasotzeko eta garraiatzeko bideak) identifikatzea eta horien erabilera-baldintzak, ahalmenak
eta mugak adieraztea.
EI1.7 Eraikuntza-obretan dauden babesteko eta segurtasuneko neurriak identifikatzea eta jartze-lanetarako
beharrezkoak diren norbera babesteko eta babes kolektiboko segurtasun-baliabideak bereziki adieraztea.
EI1.8 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, harri naturaleko elementuak landu eta jarri behar dira:
- Elementu horiek produzitzen eta lantzen hasteko, fabrikazio-sekzioari eskatu behar zaion informazioa
zerrendatzea.
- Elementu horiek jartzeko, jartze-lanetako sekzioari eskatu behar zaion informazioa zerrendatzea.
- Behar den informazioa biltzea eta aztertzea.
- Jarduera bakoitza giza baliabideetako eta baliabide materialetako aurreikuspenarekin uztartzea eta izan
daitezkeen gorabeherak detektatzea.
- Jarduera bakoitza dagozkion denborekin uztartzea eta izan daitezkeen gorabeherak detektatzea.
- Prozesu osoa ebaluatzea, faseen artean ezartzen diren harremanak identifikatzea eta prozesua hobetzeko
konponbide alternatiboak proposatzea.

Edukiak:
1. Harri naturala lantzeko teknikak.
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- Harriaren produkzio-prozesua. Faseak eta prozesuak: ebaketa, gainazaleko tratamenduak eta mekanizazioak.
- Ebakitzeko prozedurak hainbat makinatan: ehungailua, diskodun ebakitzeko makinak, haridun ebakitzeko makinak
eta bestelako makinak. Mota nagusiak eta bakoitzaren ezaugarri orokorrak. Ahalmenak eta mugak. Ohiko
errendimenduak.
- Arbela lantzea eta esfoliazioa. Prozesua, lanabesak eta erremintak. Ohiko errendimenduak.
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- Gainazaleko tratamendua: tratamendu fisikoak eta kimikoak. Erabilitako ekipamendu eta makineria nagusiak.
Ahalmenak eta mugak. Ohiko errendimenduak.
- Neurrira egindako ebaketa eta lan bereziak. Erabilitako ekipamendu eta makineria nagusiak. Ahalmenak eta
mugak. Ohiko errendimenduak.
- Instalazio osagarriak: elektrizitatea, ura eta aire konprimatua.
- Kargak garraiatzeko eta jasotzeko sistemak. Ekipamendu eta makina nagusiak. Ahalmenak eta mugak.
- Enbalaje-sistemak.
- Laneko arriskuen prebentzioa: Segurtasun-baliabideak, banakakoak eta kolektiboak.
- Fabrikazioaren bideragarritasuna. Eskakizun teknologikoak.
- Fabrikazioko prozesuetan izaten diren muga eta arazo nagusiak, oro har, eta harri-motaren arabera.
- Baliabideetara egokitzea. Aldaketak diseinuan (forma, dimentsioa, material-mota).
- Denboren eta epeen aurreikuspena.

2. Harri naturala jartzeko teknikak.
- Jartzeko sistemak: morteroa eta itsasgarriak, ainguraketak. Fatxada aireztatuak eta transaireztatuak. Jartzeko
prozesua. Fase eta jarduera nagusiak. Instalazio nagusiak, ekipamenduak eta erabili beharreko makineria.
- Lanpostuak.
- Laneko arriskuen prebentzioa: Segurtasun-baliabideak, banakakoak eta kolektiboak.
- Hondakinen kudeaketa.
- Jartze-lanen bideragarritasuna. Eskakizun teknologikoak.
- Jartzeko prozesuetan izaten diren muga eta arazo nagusiak.
- Baliabideetara egokitzea. Aldaketak diseinuan (forma, dimentsioa, material-mota).
- Denboren eta epeen aurreikuspena.

3.3 prestakuntza-atala
HARRI NATURALEKO PROIEKTUEN AURREKONTUAK
Kodea: UF0745
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Aurrekontua egitea eta obra-unitateak identifikatzea, aleko prezioen, prezio partzialen eta guztizko prezioen kalkuluak
eta neurketak egitea, prozesu eta material guztiak barnean hartuta.
EI1.1 Proiektu batean parte hartzen duten obra-unitateak identifikatzea eta dagozkien kapitulutan sailkatzea eta
deskribatzea.
EI1.2 Obra-unitate eta eraikuntza-elementu guztiak neurtzeko irizpidea eta/edo prozedurak identifikatzea.
EI1.3 Obra-unitate bakoitzaren kantitatea, baita kantitate partzialak eta guztizkoak ere, zehazteko beharrezkoak diren
kalkuluak egituratzea.
EI1.4 Balioetsi behar diren partidak lantzea, proiektuen ezarritako kapituluen arabera.
EI1.5 Elementu bakoitza fabrikatzeko eta jartzeko lanen aleko kostua zehaztea.
EI1.6 Prezio tipoak hautatzea eta aplikatzea; horretarako, materialen eta zerbitzuen prezioak lortzeko katalogoak eta
datu-base egokiak kontsultatu behar dira.
EI1.7 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean:
- Jardueren eta materialen zerrendak modu ordenatuan egitea.
- Jarduera bakoitza elementu txikiagotan deskonposatzea, egoera sinpleetara edo aleko balioetara iritsi arte.
- Prozesu errealak aztertzea eta balioestea aurreko puntuan jasotako informazioan oinarrituta.
- Obra-unitate baterako partida bat idaztea, unitatea osatzen duten elementu guztien aleko prezioak eta
prezio deskonposatuak aztertuta.
- Azken ziurtapen teorikoa kontuan izanik, obraren egungo egoera kalkulatzea eta ziurtatuta dagoen alderdia
eta ez dagoena bereiztea eta balioestea.
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A2: Aurrekontuan sartutako lanak obran kontrastatzeko ezarritako prozedurak aplikatzea eta izan daitezkeen desbideratzeak
identifikatzea.
EI2.1 Obra-unitate bakoitzerako neurketa-sistema egokiak hautatzea.
EI2.2 Magnitudeak dagozkien dimentsioekin lotzea, erabateko definizioa lortu arte.
EI2.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean eraikitzen ari den eraikin baten fatxada daukagu:
- Ate eta leihoetako zuloak zuinkatzea.
- Obraren errealitatea aurrekontuarekin alderatzearen ondoriozko aldaketak eta desbideratzeak modu
arrazoituan balioestea.
- Fatxada batean dauden errore dimentsionalak modu teorikoan banatzea, betiere ezarritako perdoien
barruan egon daitezen.

Edukiak:
1. Neurketak harri naturaleko proiektuetarako.
- Neurketa:
• Neurketa-unitateen motak.
• Neurketetan erabilitako unitateak.
• Obra-unitateak.
• Kapituluen arabera ordenatzea.
- Obrako neurketak:
• Neurtzeko prozedurak.
• Neurtzeko lanabesak eta ekipamenduak: distantziometroak, laser-marrazleak, estazio totalak. Maneiua.
- Zuinketa:
• Proiektuaren neurriak eta xehetasunak obrara eramatea. Zuinketa-sistemak.
• Zuinketa markatzeko metodoak. Lerroak, plomuak eta nibelak.
- Aurrekontuan sartutako lanak eta obraren errealitatea kontrastatzea:
• Ezarritako perdoiak identifikatzea.
• Errore dimentsionalak eta desbideratzeak identifikatzea.
• Errore dimentsionalen banaketa teorikoa.
• Aldaketen proposamenak eta konponbide alternatiboak.
- Destajuko lanak.
- Azpikontratazioa.
- Obra-ziurtapenak.

2. Harri naturaleko proiektuetarako aurrekontuak.
-

4

Prezioen koadroak: alekoak, deskonposatuak, osagarriak.
Zuzeneko eta zeharkako eskulana.
Garraioak.
Aurrekontua egitea.
Partiden eta unitateen laburpena.
Dokumentazioa.
Aplikazio informatiko espezifikoak.
Egikaritze materialaren aurrekontua. Kontrataren aurrekontua.

4. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO ELEMENTUEN FABRIKAZIOAREN
PROGRAMAZIOA ETA GAINBEGIRAKETA
Kodea: MF0867_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

36

gainbegiratzea.

UC0867_3: Harri naturaleko elementuen fabrikazioa programatzea eta

Harri naturaleko proiektuen diseinua eta koordinazioa

Iraupena: 120 ordu
4.1 prestakuntza-atala
DOKUMENTAZIO TEKNIKOAREN INTERPRETAZIOA ETA GARAPENA HARRI
NATURALEKO ELEMENTUAK LANTZEKO
Kodea: UF0746
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Fabrikazioko memoria teknikoa (marrazkiak, planoak eta zati-planoak) egiteko dokumentazio teknikoa interpretatzea eta
garatzea, harri naturaleko elementuen produkzioa programatzeko abiapuntutzat hartzearren.
EI1.1 Harri naturaleko proiektuak osatzen dituzten edukiak, dokumentuak eta egitura deskribatzea eta plano-mota
guztiak eta informazio teknikoa (krokisak, zirriborroak, planoak, xehetasunak, zati-planoak) identifikatzea, fabrikazioprozesurako beharrezkoa den informazioa (formak, neurriak, materialak, akaberak, elkarguneak) interpretatzea eta
aztertzea, eta fabrikazioan arazoak eragingo dituzten erroreak edo ahazteak detektatzea.
EI1.2 Fabrikazioko fitxen edo tiketen edukia eta egitura adieraztea, baita horiek egiteko teknikak edo prozedurak ere,
dela sistema tradizionalen bitartez, dela programa informatiko espezifikoen bitartez.
EI1.3 Makinen, roboten eta zenbakizko kontroleko ekipamenduen programazioan erabiltzen diren datuak sartzeko eta
kudeatzeko gailuak deskribatzea.
EI1.4 Fabrikazio-memoria deskribatzea, memoria osatzen duten dokumentu guztiak eta memorian bildu beharreko
informazio teknikoa adieraztea eta dagozkien pertsonei transmititzeko eta/edo artxibatzeko irizpideak adieraztea.
EI1.5 Behar bezala zehaztutako kasu batean informazio teknikoa eta produkzioko informazioa ematen da; honako lan
hauek egin behar dira:
- Dokumentazio tekniko guztia aztertzea eta erroreak edo ahazteak detektatzea.
- Landu beharreko piezen zerrenda osatzea eta moten arabera ordenatzea, sailkatzea eta kuantifikatzea.
- «Eskuzko» fabrikazio-fitxak edo -tiketak egitea.
- Fabrikazio-aginduak egitea.
- Laneko aginduak egitea.
- Programak dagozkien euskarrietan artxibatzea.
EI1.6 Kurbadura sinpledun pieza baten zirriborro batean oinarrituta (arku baten dobela), arku kapaz sendoaren
dimentsioak eta fabrikazio-prozesurako beharrezkoak diren txantiloiak ateratzea.
EI1.7 Eraikin baten fatxada eta fatxadaren zati-planoa biltzen dituen eta behar bezala zehaztuta dagoen kasu praktiko
batean, pieza guztiak identifikatzeko sistema osatzea, fabrikaziorako beharrezkoa den informazioa bilduta modu
eskematikoan eta laburbilduta, eta seriean fabrika daitezkeen piezen kopurua adieraztea.
EI1.8 Balaustre baten osaera ematen da, eskudel eta guzti, kurbadura bikoitzarekin; informazio guztia, bai grafikoa,
bai idatzizkoa garatzea, gerora eraikitzeko.

Edukiak:
1. Harri naturala lantzeko prozesuetarako dokumentazio teknikoaren interpretazioa eta azterketa.
-

Planoak, zirriborroak, krokisak, xehetasunak, zati-planoak. Interpretazioa.
Euskarri informatikoak.
Argazkiak. Aldizkariak. Bibliografia.
Ekipamenduen eta makineriaren fitxa teknikoak.
Materialaren fitxa teknikoak.
Ekipamenduen eta makineriaren erabilerari eta mantentze-lanei buruzko eskuliburuak, fabrikatzailearenak.
Aplikatutako araudia. Laneko legedia.
Laneko arriskuak prebenitzeko plana.
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2. Harri naturala lantzeko prozesuetarako dokumentazio teknikoaren garapena. Diagramak. Kronogramak.
-

Fabrikazio-fitxak eta -tiketak.
Piezen zerrenda.
Fabrikazio-aginduak.
Laneko aginduak.
Makinen, roboten eta zenbakizko kontroleko ekipamenduen programazioa.
Fabrikazio-memoria. Egitura, edukiak eta dokumentuak.
Dokumentazioa artxibatzea. Artxibatzeko irizpideak eta sistemak.

4.2 prestakuntza-atala
HARRI NATURALEKO ELEMENTUEN FABRIKAZIOAREN ANTOLAMENDUA
Kodea: UF0747
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Harri naturala lantzeko instalazio baten antolamendua aztertzea eta laneko jarduerak eta prozesuak erabiltzen diren
instalazioekin, ekipamenduekin eta makineriarekin lotzea, produkzioa programatzeko, antolatzeko eta gainbegiratzeko.
EI1.1 Lantzeko tailer bateko lan-prozesuak deskribatzea eta egin beharreko fase eta jarduera nagusiak (neurrira
egindako ebaketa eta lan bereziak, gainazaleko tratamendu fisikoak eta kimikoak) identifikatzea, baita bakoitzean egin
beharreko jarduerak eta eragiketak ere.
EI1.2 Fabrikazio-prozesu bakoitza eragiketa sinpleetan deskonposatzea eta loturik dituen zeregin eta erremintak
adieraztea, makineria automatikoarekin egin daitezkeenak eta eskuz egin behar direnak bereizita.
EI1.3 Erabiltzen diren makineria eta ekipamendu nagusiak deskribatzea eta bakoitzaren ezaugarriak,
funtzionamendua, ahalmenak eta ohiko errendimenduak alderatzea, harri-motarekin eta lortu beharreko produktuekin
lotuta.
EI1.4 Harria lantzeko prozesuan parte hartzen duten instalazioak eta ekipamendu osagarriak zehaztea eta
bakoitzaren aplikazioak, ahalmenak eta mugak bereiztea, erabilera optimizatzearren.
EI1.5 Lantzeko instalazioan egin beharreko jardueretan eta prozesuetan parte hartzen duten lanpostu nagusiak
sailkatzea eta bakoitzaren funtzio nagusiak, jarduerak eta erantzukizunak bereiztea, produkzio-premiaren arabera
azpikontratatzeko aukerarik ba ote dagoen adierazita.
EI1.6 Instalazioen, ekipamenduen eta makineriaren printzipio orokorrak deskribatzea, betetzen direla bermatzeko.
EI1.7 Harri naturala lantzeko instalazio baten antolamenduan ohiko moduan erabiltzen diren irizpideak identifikatzea,
giza baliabideak eta baliabide materialak optimizatzearren.
EI1.8 Fabrikazio-prozesuaren fase bakoitzean laneko arriskuak identifikatzea eta dagozkien prebentzio-neurriak
adieraztea, horien betetzea programatzeko eta kontrolatzeko.
EI1.9 Fabrikazio-prozesuaren fase bakoitzean ingurumenarentzat izan daitezkeen arriskuak identifikatzea eta
dagozkien babes-neurriak adieraztea.
EI1.10 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, harri naturaleko hainbat piezaren fabrikazio-prozesua
antolatzea pieza berezi bat definitzen duela (adibidez, eskailera kiribil bat) eta produkzio-sistema jakin baten laneko
ahalmena abiapuntu hartuta, betiere indarreko lanak eta fabrikazio-premiak kontuan izanik:
- Egin beharreko proiekturako blokerik egokiena hautatzea eta aprobetxamendu maximoa aurreikustea.
- Fabrikazio-sekuentzia proposatzea, bete behar dituen prozesuak urratsez urrats adieraztea eta urrats
bakoitzerako beharrezkoak diren makineria eta erremintak aipatzea.
- Fabrikazio-prozesua zehaztea, eta eragiketa-kopurua minimizatzen eta materialaren eta ekoizpenbaliabideen errendimendu maximoa lortzen saiatzea.
- Prozesu bakoitzerako makina eta/edo erreminta egokienak hautatzea.
- Prozesuetarako behar diren langileak zehaztea.
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- Baliabide osagarrien erabilera adieraztea.
-

Akabera guztiei dagozkien lanabesak adieraztea.
Lana egiteko epeak eta iraupena zehaztea.
Laneko arriskuak aipatzea eta dagozkien prebentzio-neurriak adieraztea.
Ingurumen-arriskuak aipatzea eta dagozkien babes-neurriak adieraztea.

Edukiak:
1. Harri naturala lantzeko produkzio-prozesua.
- Harri naturala lantzeko prozesua. Faseak. Jarduera eta eragiketa nagusiak.
- Fabrikazio-prozesu jarraituak, etenak eta arautuak. Prozesu automatizatuak. Zenbakizko kontrola harri naturalaren
lanketan aplikatuta.
- Harri naturalaren motak. Harri naturalaren portaera mekanikoa. Deformazioak eta hausturak.
- Harri naturala lantzeko instalazioa. Antolamendua. Instalazioak. Zerbitzu osagarriak.
- Ekipamendua eta makineria: Ezaugarri teknikoak. Aplikazioak. Ahalmenak eta mugak. Funtzionamendua.

2. Harri naturala lantzeko prozesuetarako ekipamenduak eta makineria.
- Ezaugarri teknikoak. Aplikazioak. Ahalmenak eta mugak. Funtzionamendua.
- Ebaketa-ekipamenduak:
- Ehungailu tradizionala. Diamantatutako ehungailua. Haridun ebaketa-makina. Blokeak mozteko makina.
Diamantatutako diskodun ebaketa-makina. Bitan banatzeko makina.
- Tratamendu fisikoko makinak: Leuntzeko makinak, garreztatzeko makinak, mutxardatzeko makinak. Hareaz
igurzteko makina/ granailatzeko makina. Presiozko ur-zorrotadadun ebaketako eta testurako ekipamenduak.
Laser-ekipamendua. Zizailak.
- Tratamendu kimikoko ekipamenduak: Erretxina ateratzeko makina. Zahartzeko ekipamenduak. Bainu- eta
tindaketa-kubetak.
- Mekanizazio-ekipamenduak: Mozteko makina automatikoak eta eskuzkoak. Hidroebaketako ekipamendua.
Zenbakizko kontroleko mekanizazio-zentroak. Molduratzeko makinak. Kalibragailua. Zizaila eta eskafilagailua.
Fresatzeko eta zulatzeko makinak. Artekatzeko makina.
- Kargatzeko eta garraiatzeko ekipamendu osagarriak. Xaflen iraulketa- eta elikadura-sistemak. Uhal garraiatzaileak.
Arrabolak. Hutseko bentosak. Zubi-garabiak. Orga jasotzaileak.
- Makina-erremintak, erremintak eta lanabesak: Pikotxak, punta-zizelak, ziriak, gillotinak, zizelak, mazoak,
hargintzako mailuak, palankak. Disko-makinak. Mailu pneumatikoak, mozketa- edo leunketa-diskoak, puntazizelak. Mazoak, mutxardak, pistolak. Enbalatzeko makinak. Zumitzak jartzeko makinak. Iltzatzeko makinak. Zura
mozteko makinak.
- Txantiloiak egiteko materiala. Marrazketa- eta neurketa-elementuak.

3. Harri naturala lantzeko instalazioaren antolamendua.
-

Laneko aginduak.
Instalazioen, ekipamenduen, makineriaren eta baliabide osagarrien mantentze-lanetako planak.
Interpretazioa. Programazioa. Kontrola eta gainbegiraketa.
Lanpostuak. Postu bakoitzaren funtzioak eta eskumenak.
Lanen programazioa: giza baliabideen eta baliabide materialen antolamendua.
Kontrola. Errendimenduen azterketa.

4. Laneko arriskuen prebentzioa harri naturala lantzean.
-

Arriskuen prebentzio-plana: araudia, ebaluazioa eta jarraipena.
Larrialdi- eta ebakuazio-plana. Lehen laguntzak.
Suteak detektatzeko eta itzaltzeko sistemak.
Norbera babesteko ekipamenduak: Kaskoak, eskularruak, aurikularrak, segurtasun-botak, gerruntzeak,
betaurrekoak, mantalak.
Babes kolektiboko ekipamenduak: Hesiak, seinaleak, barrera elektronikoak, seinale akustikoak eta argi-seinaleak,
larrialdiko botoiak eta lerroak, lan- eta ebakuazio-ibilbideak.
Segurtasun-neurriak ebaketako makineria eta ekipamenduak maneiatzean.
Segurtasun-neurriak produktu kimikoak maneiatzean.
Segurtasun-neurriak materialak manipulatzean, kargatzean eta garraiatzean.
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4.3 prestakuntza-atala
HARRI NATURALEKO ELEMENTUEN PRODUKZIOAREN KONTROLA
Kodea: UF0748
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Egindako lanen kalitatea aztertzea eta kalitate-irizpideak identifikatzea produktuetan eta prozesuetan.
EI1.1 Harri naturaleko produktuetarako behar diren kalitate-estandarrak edo -arauak identifikatzea:
- Blokearen, plakaren edo mokorraren kalitate-eskakizunak.
- Taularen eta xafla handiaren kalitate-eskakizunak.
- Itxuraz fisikoki tratatutako produktuen kalitate-eskakizunak.
- Kimikoki tratatutako produktuen kalitate-eskakizunak.
- Ebakitako produktuen kalitate-eskakizunak.
- Produktu mekanizatuen kalitate-eskakizunak.
- Azken produktuen kalitate-eskakizunak.
- Enbalajearen eta bidalketaren kalitate-eskakizunak.
EI1.2 Ezarritako kalitate-irizpideak harri naturaleko produktuak lantzeko prozesuaren faseetan egin beharreko kalitatekontrolekin eta autokontrolekin lotzea.
EI1.3 Prozesuan dagoen elementuaren kalitatea garaiz eta behar den moduan kontrolatzea ahalbidetzen duten
fabrikazio-prozesuaren puntu kritikoak adieraztea.
EI1.4 Kalitate-estandarrak ez betetzearen arrazoi nagusiak identifikatzea eta konponbide zuzentzaileak proposatzea.
EI1.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, kalitate-eredu edo -estandar jakin batzuei jarraikiz eta
ezarritako perdoiak kontuan izanik, honako lan hauek egin behar dira:
- Pieza baten neurriak egiaztatzea eta honako hauek ziurtatzea: zati-planoan agertzen direnekin bat ote
datorren, perdoi-indizeari eusten ote dioten edo neurrian kalitaterik ez ote duten; konpontzeko prozesuak
proposatzea, izanez gero.
- Piezek itxuraren tratamenduaren kalitate-parametroak betetzen dituztela egiaztatzea eta egon litezkeen
berreskuratze-neurriak adieraztea.
EI1.6 Behar bezala zehaztutako kasu batean ertzean ainguraketa-sistema bat duen pieza dago; ezarritako perdoiak
kontuan izanik, honako hauek egiaztatu behar dira:
- Zulagailua eta ainguraketa dagokien tokian daudela.
- Izan behar duten forma eta dimentsioak dituztela.
EI1.7 Produkzioan kalitatea gainbegiratzeko beharrezkoak diren dokumentuak (gorabeheren parteak, mantentzelanetako fitxak, prozesuen kontrol-orriak) lantzea, sistema tradizionalen bitartez edo programa eta baliabide
informatikoak aplikatuta.
A2: Biltegiratzeko eta bidalketako prozesua aztertzea eta laneko jarduerak eta prozesuak erabili beharreko instalazioekin,
ekipamenduekin eta materialekin lotzea, prozesu horiek programatzeko, antolatzeko eta gainbegiratzeko
EI2.1 Lortutako piezak sailkatzeko erabili diren irizpideak identifikatzea, akatsak detektatzea eta izan ditzaketen
arrazoiak ezartzea.
EI2.2 Harri naturalarekin egindako produktuen biltegiratzean, manipulazioan eta garraioan ohiko moduan erabiltzen
diren prozedurak eta irizpideak identifikatzea eta erabilitako ekipamendu eta baliabide osagarriekin lotzea.
EI2.3 Harri naturaleko piezak pilatzeko, enbalatzeko, kargatzeko eta garraiatzeko ezarritako segurtasun-neurriak
identifikatzea, benetan betetzen direla bermatzeko.
EI2.4 Produktuak biltegiratzeko eta bidaltzeko ohiko moduan erabiltzen diren betegarritarako eta babeserako
materialak eta ontzien, enbalajeen eta edukiontzien motak identifikatzea, produktu-mota bakoitzari, xedeari eta
garraiobideari hobekien datorkiona hautatzeko.
EI2.5 Piezak biltegiratzeko ezarritako prozedurak aplikatzea eta dagokion kontrol-dokumentazioarekin lotzea.
EI2.6 Harri naturaleko elementuak kargatzeko, deskargatzeko eta estibatzeko eragiketak identifikatzea, kargaren eta
langileen segurtasuna bermatuta.
EI2.7 Enbalatzeko eta biltegiratzeko prozesuan sortzen diren soberakinak eta hondakinak identifikatzea erabilitako
materialen arabera, eta dagozkien edukiontziekin eta bilketa-tokiekin lotzea.
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EI2.8 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, harri naturaleko pieza edo multzo bat dugu; honako lan hauek
egin behar dira:
- Produktuak egiaztatzea eta dagozkien parteekin kontrastatzea.
- Materialaren sailkapena eta identifikazioa gainbegiratzea eta, hala badagokio, akatsak detektatzea.
- Formari, erresistentzia mekanikoari, zurruntzeari eta babes-mailari dagokienez, enbalajeak zer ezaugarri
izan behar dituen zehaztea eta konponbide bat proposatzea.
- Izan behar dituen material eta babesgarri guztiak adieraztea.
- Materiala nola biltegiratu eta garraiatu behar den zehaztea eta manipulatu ahal izateko esfortzuen
transmisio-puntuak eta materialean edo enbalajean sortzen diren esfortzuak adierazita.
- Manipulazioan, pilaketan, kargan eta garraioan ezarritako segurtasun-eskakizunak betetzen direla
kontrolatzea.

Edukiak:
1. Kalitate- eta ingurumen-kontrola harri naturalaren lanketan aplikatuta.
-

-

Kalitatearen kudeaketa. Kalitate-planak. Kalitate-kontrola.
Neurtzeko eta egiaztatzeko sistemak.
Kalitate-estandarrak.
Produktuen kalitate-kontrola:
• Blokeak, mokorrak eta plakak.
• Taulak eta xafla handiak. Zerratutako produktuak
• Itxuraz fisikoki tratatutako produktuak. Leunketa, Garreztatzea, mutxardura.
• Itxuraz kimikoki tratatutako produktuak. Zahartzea, distira ematea.
• Egituraz fisikoki tratatutako produktuak: eusteko sareak.
• Itxuraz kimikoki tratatutako produktuak: erretxina ateratzea gogortzeko.
• Ebakitako produktuak.
• Produktu mekanizatuak.
• Azken produktuak.
• Enbalatutako produktuak.
• Estibatutako eta kargatutako produktuak.
Prozesuaren kalitate-kontrola. Kontrol-puntuak.
Akats nagusiak: kausak eta konponbideak.
Kalitatea kudeatzeko dokumentazioa.
Ingurumen-kudeaketa. Araudia. Barne-xedapenak.
Hondakinak. Sailkapena. Tratamenduak.

2. Harri naturaleko elementuak enbalatzeko sistemak.
- Enbalajeak, ontziak eta edukiontziak. Prozedurak.
- Materialak: Papera, plastikoak: burbuilak, termoerrektraktila, aire-poltsak, porexpana. Ertz-babesak eta
izkinetakoak. Txirbilak, apar hedatuak. Kartoiak. Metalezko eta plastikozko zumitzak. Lokarriak. Zinta
autoitsaskorra. Zurak eta ziriz finkatzeak.
- Ekipamenduak eta erremintak: Paletizadoreak, zumitzak jartzeko makinak, plastifikagailuak, zigilagailu termikoak.
Mailuak, hortzak, ahuntz-hankak. Flexometroa, Grapagailuak, iltzatzekoak, sopleteak. Baskulak.
- Sailkapen-sistemak. Etiketak.
- Harri naturaleko elementuak enbalatzeko segurtasun-arauak.
- Hondakinak. Jasotzea eta eramatea.

3. Harri naturaleko elementuak biltegiratzeko sistemak.
-

Biltegiratzeko sistema matrizialak.
Izakinen kontrola eta produktuen errotazioa.
Segurtasuneko izakinak.
Pilaketa. Apalak.
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- Materialen manipulazioa eta mugimendua. Uhal garraiatzaileak. Transpaletak. Orgak. Orga jasotzaileak. Garabiak.
Zubi-garabiak. Polipastoak. Kamioiak, Eslingak, bentosak, kakoak, kateak, kableak, pintzak, estropuak.
- Biltegiratzeko eta bidalketako aginduak eta kontrolak: albaranak, zerrendak, parteak, laser-irakurgailuak, barrakodeen inprimagailua.
- Produktuen karga eta deskarga garraiobideetan.
- Produktuak kokatzea eta egonkortzea.
- Erabilitako baliabideak: astoak, asto-aldamioak, palankak, katuak, karraka bidezko tenkagailuak, babesgarriak.
- Segurtasun-arauak harri naturaleko elementuen manipulazioan, biltegiratzean eta garraioan.

5

5. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO ELEMENTUAK JARTZEKO LANEN
PROGRAMAZIOA ETA GAINBEGIRAKETA
Kodea: MF0868_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0868_3: Harri naturaleko elementuak jartzeko lanak programatzea eta

gainbegiratzea.

Iraupena: 120 ordu
5.1 prestakuntza-atala
HARRI NATURALA JARTZEKO BALIABIDE MATERIALEN ANTOLAMENDUA ETA
GAINBEGIRAKETA
Kodea: UF0749
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Harri naturaleko elementuak jartzeko prozesuak aztertzea eta garatzea eta lanaren faseak eta jarduera erabiltzen diren
instalazio, ekipamendu eta makineriarekin lotzea, hargintza-memoria, gainerako dokumentazio teknikoa eta obraren
plangintza orokorra abiapuntu hartuta.
EI1.1 Eraikuntza-prozesuak bereiztea eta lanen fase nagusiak eta bilakaera logikoa deskribatzea.
EI1.2 Harri naturaleko piezak obran jartzeko metodoak (ainguraketak, morteroak, itsasgarriak, hezurren erara eta
bestelakoak) identifikatzea eta bakoitzaren ezaugarriak, aplikazioak eta bakoitzari dagokion prozesu operatiboa
deskribatzea.
EI1.3 Harri naturaleko elementuak jartzeko prozesua eraikuntza-obra bateko lanaren prozesu osoarekin lotzea, lan
guztien sekuentzia egokia zehaztearren, baita behar diren laneko baliabideak ere.
EI1.4 Produkzio-prozesuetako programazio- eta azterketa-teknikak aplikatzea eta etxegintzan edo obra zibilean
erabiltzen direnekin lotzea, baita zuzenketa-sistemak ere.
EI1.5 Prozesu bakoitzerako beharrezkoak diren jarduerak identifikatzea eta bakoitzean beharrezkoak diren denborak
eta baliabideak aintzat hartzea.
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EI1.6 Eraikuntza-obretan parte hartzen duten lanpostu nagusiak identifikatzea eta harri naturala jartzen parte hartzen
duten lanpostuekin lotzea.
EI1.7 Harri naturaleko elementuak jartzeko beharrezkoak diren ekipamenduak, erremintak, tresnak, materialak eta
kontsumigarriak identifikatzea.
EI1.8 Harria jartzeko prozesuan parte hartzen duten eraikuntza-obra bateko instalazioak (biltegiak, aldagelak),
makineria eta ekipamendu osagarriak (jasotzeko eta garraiatzeko bideak) identifikatzea eta horien aplikazio
nagusiekin, ahalmenekin eta mugekin lotzea.
EI1.9 Baliabide osagarriak instalatzeko eta erabiltzeko indarrean dagoen araudia ezagutzea.
EI1.10 Eraikin baten zatirik erresistenteenak eta hain erresistenteak ez direnak edo lanak eragozten dituztenak
bereiztea, materialen metaketa-ahalmena balioesteko.
EI1.11 Eraikuntza-obretan derrigorrezkoak diren segurtasun-neurriak identifikatzea eta harri naturaleko elementuen
eta multzoen jartze-lanetarako beharrezkoak diren babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak bereziki
adieraztea.
EI1.12 Harri naturalen moten ezaugarriak eta portaera mekanikoa jartze-prozesuekin lotzea, jartze-prozesuetan
kontuan izan behar diren eta izan daitezkeen mugak edo arazoak (deformazioak, hausturak, kalitate-akatsak)
detektatzeko.
1.13 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean:
- Materialak, baliabide osagarriak, langileak eta aurreikusitako gainerako premiak hargintza-memorian
identifikatzea eta horien zerrenda bat egitea, aurreikuspenak balioesteko aukera izanik fabrikazioaren edo
obran jartzeko prozesuaren arabera.
- Obraren errealitatea araudiarekin alderatzea: Laneko arriskuen prebentzioari buruzkoa, Udalarena,
ingurumena babesteari buruzkoa.
A2: Harri naturaleko proiektuetan jartze-lanak kontrolatzeko eta gainbegiratzeko prozedurak aztertzea eta garatzea.
EI2.1 Jartze-lanak gainbegiratzeko eta kontrolatzeko beharrezkoa den informazioa identifikatzea eta interpretatzea.
EI2.2 Harri naturalaren industrian jartze-prozesuak kontrolatzeko eta gainbegiratzeko ezarrita dauden ohiko
prozedurak deskribatzea.
EI2.3 Jartze-lanak gainbegiratzeko beharrezkoak diren dokumentuak (gorabeheren parteak, mantentze-lanetako
fitxak, prozesuen kontrol-orriak, lan-parteak) lantzea, sistema tradizionalen bitartez edo programa eta baliabide
informatikoak aplikatuta.
EI2.4 Ekoizpen-baliabideen mantentze-lanetarako programak eta ekintzak interpretatzea, betetzen direla
kontrolatzeko.
EI2.5 Laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauditik, aplika daitezkeen arauak identifikatzea eta harri naturala
jartzeko lanetan identifikatutako laneko arrisku-motak ezagutzea, arrisku horiek minimizatzeko edo ezabatzeko neurri
espezifikoekin lotuta: jarduteko arauak, norbera babesteko ekipamenduak eta segurtasun-baliabide kolektiboak.
EI2.6 Ingurumena babesteari buruz aplikatu beharreko araudian harri naturala jartzearen berezko arriskuak
identifikatzea eta kasu bakoitzean nahitaez bete beharreko jardun-arauekin, instalazioekin eta ekipamenduekin lotzea
(hondakinak, enbalajeak).
EI2.7 Jartze-lanetan izan daitezkeen desbideratzeak aztertzea kasu bakoitzean konponbide egokiena proposatzeko,
justifikatuta betiere.
EI2.8 Jartze-prozesua aztertzea, jartze-prozesuaren alderdiei buruzko hobekuntzak proposatzeko.

Edukiak:
1. Harri naturaleko obrak jartzeko sistemak.
- Jartzeko sistemak:
• Lodieretan eta estalduretan.
• Plakak, atxikiak eta/edo ainguratuak.
• Transaireztatuak.
• Harlangaitz-horma.
• Zoladurak. Harri-zoladurak.
• Prozedura operatiboa.
- Elementu bereziak jartzea: inguraketak, erlaitzak, eskailerak, balaustradak, zutabeak, elementu apaingarriak.
Prozedura operatiboa.
- Beste material batzuekiko elkarguneen konponbidea.
- Puntu berezien konponbidea.
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2. Harri naturaleko obrak jartzeko ekipamenduak eta makineria.
- Instalazioak: Aldagelak, biltegiak, komunak.
- Ekipamenduak: garabiak, plataformak, aldamioak, dibidietak.
- Erremintak eta lanabesak: ebakigailuak, zulagailuak, zerrak, disko-makina, mazoak, mailuak, mailu pikatzailea,
giltzak. Nibelak, plomuak eta mirak, eskuairak, sasi-eskuaira, zinta metrikoa, flexometroak. Paletak, paletinak,
kuboak, azpila. Oragailua eta hormigoi-makina.
- Materialak: ainguraketak, erretxinak, morteroak, junturetarako produktuak, koloragarriak, grafittien aurkakoak,
iragazgaizgarriak, ur- eta olio-uxagarriak, fungizidak.

3. Jartze-prozesuaren plangintza, kontrola eta gainbegiraketa.
-

-

Eraikuntza-proiektua. Prozesuak. Faseak. Jarduera nagusiak.
Harri naturala jartzeko prozesua. Faseak. Jarduera eta eragiketa nagusiak.
Obrako eskumeneko zuzendaritzarekiko koordinazioa.
Denbora partzialen eta guztizkoen aurreikuspena.
Baliabide teknikoen aurreikuspena: ekipamenduak, makineria, ekipo osagarriak.
Instalazioen, ekipamenduen, makineriaren eta baliabide osagarrien mantentze-lanetako planak. Interpretazioa.
Materialen aurreikuspena. Biltegiratzearen kudeaketa. Metaketak. Hondakin-kudeaketa.
Materialen ezaugarri teknikoak: fisiko-mekanikoak eta kimikoak.
Laneko arriskuak prebenitzeko plana. Prebentzio-neurriak. Babes kolektiboko ekipamenduak: hesiak, seinaleak,
barrera elektronikoak, seinale akustikoak eta argi-seinaleak, larrialdiko botoiak eta lerroak, lan- eta ebakuazioibilbideak.
Ingurumena babesteko plana. Hartu beharreko neurriak. Hondakinak. Sailkapena. Tratamenduak.
Puntu kritiko eta akats nagusiak jartze-lanetan.
Dokumentazio teknikoa: lan-parteak, gorabeheren parteak, mantentze-lanetako fitxak.
Kalitatea hobetzeko prozesuak harri naturalaren jartze-lanetan.

5.2 prestakuntza-atala
HARRI NATURALA JARTZEKO GIZA BALIABIDEEN ANTOLAMENDUA ETA
GAINBEGIRAKETA
Kodea: UF0750
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Giza baliabideen antolamendua aztertzea eta garatzea egin beharreko lanen arabera, ezarritako programazioari jarraikiz
eta segurtasuneko eta ingurumenaren errespetuari buruzko eskakizunak aintzat hartuta.
EI1.1 Egin beharreko lanak identifikatzea eta bakoitzerako behar den kalifikazioa edo prestakuntza kontuan izatea.
EI1.2 Profesional bat baino gehiago eskatzen duten eta/edo azpikontratazioaren premia duten jarduerak aztertzea,
horien proposamen justifikatua egitearren.
EI1.3 Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-baldintzei buruzko araudia interpretatzea, betetzen dela
bermatzeko.
EI1.4 Aginte-kate posible bat eta erantzukizunak justifikatzea eta bakoitzari dagozkion eskumenak esleitzea.
EI1.5 Laneko aginduak definitzeko eta transmititzeko irizpideak identifikatzea eta akats ohikoenak adieraztea.
EI1.6 Proposatutako lan-partearen eredua ebaluatzea eta izan ditzakeen akatsak detektatzea.
EI1.7 Plangintza orokorra giza baliabideen premiekin ebaluatzea eta beharrezkoak diren aldaketak proposatzea.
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Edukiak:
1. Giza baliabideak. Postuak, funtzioak eta lan-harremanak:
-

Lanpostuak. Postu bakoitzaren funtzioak eta eskumenak.
Beste lanbide batzuekiko koordinazioa.
Aginte-hierarkia. Erantzukizunak.
Laneko legedia.

2. Giza baliabideen plangintza, kontrola eta gainbegiraketa.
Lanen programazioa: giza baliabideen antolamendua. Kontrola. Errendimenduen azterketa. Kronogramak.
Azpikontratazioa.
Dokumentu teknikoak. Laneko aginduak. Lan-parteak.
Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana. Larrialdi- eta ebakuazio-plana. Lehen laguntzak.
Norbera babesteko ekipamenduak: Kaskoak, eskularruak, aurikularrak, segurtasun-botak, gerruntzeak,
betaurrekoak, mantalak.
- Segurtasun-neurriak makineria eta ekipamenduak maneiatzean.
-

5.3 prestakuntza-atala
HARRI NATURALA JARTZEKO LANEN KALITATE-KONTROLA
Kodea: UF0751
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Obrako neurketa-sistemak aplikatzea hargintza-memoriaren eta obraren errealitatearen arteko aldeak zehazteko, eta
harrizko elementu bakoitza eta osatzen duten multzoa modu independentean kontrastatzea.
EI1.1 Planoetan eta gainerako dokumentazioan (bistak, perspektibak, sekzioak, preskripzio teknikoak, baldintza
bereziak) bildutako informazio grafikoa eta idatzizkoa interpretatzea.
EI1.2 Harri naturaleko eraikuntza-elementu bakoitza memorian eta errealitatean identifikatzea.
EI1.3 Obrako neurketa-sistemak aplikatzea eta beharrezkoak diren dimentsioak soilik hautatzea, krokisean egoki
irudikatuta.
EI1.4 Obran bertan zuinketak egiteko erabili diren baliabideak aplikatzea, harria jartzeko beharrezkoak diren puntuak
eta lerrokatzeak lortu arte.
EI1.5 Zuinketaren bidez lortutako puntuak eta lerrokatzeak obran daudenekin lotzea, desadostasun guztiak agerian
utzi arte.
EI1.6 Irudikapen grafikoko sistemak aplikatzea paperean eta/edo euskarri informatikoan, obrarekiko kontrastea egin
ostean bildutako informazio guztia adieraztearren, aldatu beharra izan dezaketen alderdiak zehatz eta zalantzarik
gabe irudikatuta.
EI1.7 Proiektatutakoaren eta obraren errealitatearen artean dauden gorabeherak eta desadostasunak aztertzea eta
konponbide bideragarria eta erabat justifikatua proposatzea.
EI1.8 Beharrezkoak diren aldaketak ordenatzea eta argi eta zehatz aurkeztea, dela eskumeneko zuzendaritzan
aurkeztu eta eztabaidatzeko, dela fabrikazioari eta jartze-lanari dagokion alderdiarekin.
EI1.9 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean hargintza-memoria bat egin da eraikin bateko fatxada bat harri
naturalez estaltzeko, baita neurketa teoriko bat ere, fatxadaren dimentsio errealei dagokienez; honako hauek zehaztu
behar dira:
- Neurri guztiak zuinkatzeko beharrezkoak diren sistemak.
- Dimentsioak alderatzeko erabili diren sistemak. (Adibidez: beharrezkoak diren triangelatzeak).
- Obraren errealitatea sistema diedrikoan irudikatzea eta, horren gainean, hargintza-memoriatik ateratako
informazioa gainjartzea.
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- Bi horien arteko alderaketan bat ez datozen puntuak eta lerrokatzeak ateratzea.
- Piezen arteko erroreak konpentsatzea juntura-guneak eta zona bereziak kontuan izanik, betiere hargintzamemoria ahalik eta gutxien alda dadin.
- Proposatutako aldaketa guztiak zehatz-mehatz adieraztea, eskumeneko zuzendaritzak hasierako egoera
eta proposatutakoa bereizi ahal izateko.
- Aldatutako informazio guztia ordenatzea, fabrikazioan ulertzeko moduan, proiektatutako zatia eta
zuzendutako zatia bereiziko dituzten eraikuntza-xehetasunen bitartez eta bideragarritasunari buruzko
eztabaida ahalbidetuta.
- Behin betiko hargintza-memoria berria egitea, aldakuntza guztiak bilduta.
A2: Egindako lanen emaitza ebaluatzea kalitatea kontrolatzeko, neurketak eta balioespenak egiteko sistemen bitartez,
hargintza-memorian eta gainerako dokumentazio teknikoan ezarritakoari jarraikiz.
EI2.1 Kalitate-sistemen eredu nagusiak ezagutzea, sistema horiek osatzen dituzten elementuak identifikatzea, baita
sistema horiek ezartzeko eta garatzeko beharrezkoak diren urratsak ere.
EI2.2 Harri naturaleko elementuak jartzeko lanetan kalitatea kontrolatzeko faseetarako ezarri diren irizpideak
identifikatzea:
- Jasotako harrizko produktuen aurretiazko kalitate-eskakizunak.
- Jartze-lanetako kalitate-eskakizunak.
- Jarritako multzoaren kalitate-eskakizunak.
EI2.3 Bukatutako eta jarritako produktuetan izan daitezkeen akats nagusiak zerrendatzea eta kausa ohikoenak
adieraztea, baita kasu bakoitzerako konponbide egokienak ere.
EI2.4 Proiektuko obra-unitateak ezarritako ziurtapenekin alderatzea, unitate bakoitzerako neurketa-prozedura
egokiena hautatzea eta kantitate partzialak eta guztizkoak kalkulatzea.
EI2.5 Neurketa balioespenarekin lotzea eta, horien arabera, dagozkien ziurtapenak eskuratzea.
EI2.6 Obran bertan neurketa-mota guztiak zehazteko erabiltzen diren irizpideak hautatzea.
EI2.7 Hargintza-memoria eraikitakoarekin lotzea elementuz elementu eta multzoz multzo, azken aldeak zehaztuta eta
balioespena egiteko beharrezkoa den informazio guztia bilduta.
EI2.8 Egindako prozesu guztia aztertzea eta aurreragoko lanetarako informazio garrantzitsuena biltzea, ordenatzea
eta sailkatzea ondorioak ateratzeko eta etorkizunerako estimazioak egiteko.

Edukiak:

1. Harri naturaleko proiektuaren zuinketa.
- Harri naturaleko proiektua. Jartze-lanetako memoria. Edukiak: planoak, informazio teknikoa, preskripzio teknikoak,
baldintza bereziak.
- Obran neurketak egiteko sistemak. Teknikak. Baliabideak. Hitzarmenak.
- Obran bertan egindako zuinketak. Teknikak. Baliabideak. Plomuak, nibelak eta lerrokatzeak.
- Desbideratzeak. Identifikazioa. Irudikapena. Konponbideak. Erroreen konpentsazioa.
- Zuinketa seinaleztatzeko metodoak eta sistemak.

2. Kalitate-kontrola harri naturalaren jartze-lanetan.
- Kalitatearen kudeaketa. Kalitate-planak. Kalitate-kontrola.
- Kalitate-kontrola obraren errealitatean eta zuinketan:
• Zuinketa-seinaleen aldizkako kontrola. Lerroak, plomuak, nibelak
- Jasotako produktuaren kalitate-kontrola.
- Jartze-prozesuaren kalitate-kontrola. Kontrol-puntuak.
- Jarritako produktuaren kalitate-kontrola:
• Espezifikazio teknikoak betetzeari dagokionez
• Itxurari dagokionez
• Egonkortasunari dagokionez
- Kalitate-estandarrak.
- Jarritako produktuen akats nagusiak: kausak eta konponbideak.
- Harri naturaleko elementuen eta multzoen kontserbaziorako eta mantentze-lanetarako gomendioak.

3. Harri naturalaren jartze-lanen ziurtapenak.
- Neurketa. Irizpideak.
- Balioespena. Prezioak.
- Ziurtapenak. Partzialak eta guztizkoak.
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6. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO PROIEKTUEN DISEINUKO ETA KOORDINAZIOKO
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0156
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Harri naturaleko elementu bat edo multzo bat definitzea edo aldatzea proiektu batean bildutako informazioa aztertuta,
edo eredu errealak edo argibide eta jarraibide orokorrak oinarri hartuta, eta diseinuko eta irudikapen grafikoko teknikak
aplikatzea.
EI1.1 Harri naturaleko elementu bakoitzaren eta multzoaren forma, dimentsioak eta azken itxura zehaztea, ezarritako
irizpideak edo parametroak (funtzionaltasuna, xedea, estetika, balio historiko-kulturala, iraunkortasuna, ekonomia)
aplikatuta.
EI1.2 Harri naturaleko materialak eta akaberak erabakitzea eta kontuan izan beharreko parametroak zehaztea: pisua,
dimentsioak, kolorea, testurak.
EI1.3 Fabrikazioan, enbalajean, garraioan eta jartze-lanetan arazoak eragin ditzaketen eta aldez aurretik kontuan izan
behar diren puntu kritikoak identifikatzea eta konpontzea.
EI1.4 Ezarritako eskakizunak betetzen dituen eta teknikoki bideragarria den konponbide bat edo gehiago proposatzea
eta grafikoki irudikatzea, betiere zehaztea, aztertzea eta hautatzea ahalbidetuko duen xehetasun-maila nahikoarekin.
A2: Harri naturaleko proiektuaren bideragarritasuna aztertzea, aurrekontua egitea eta obraren errealitatearekin alderatzea,
proiektuaren azterketa, lantze- eta jartze-prozesuetako informazio-bilketa eta obran bertan hartutako datuak eta egindako
neurketak oinarri hartuta.
EI 2.1 Elementuak landu eta jartzeko, fabrikazioko eta jartze-lanetako sekzioei eskatu behar zaien informazioa
zerrendatzea, biltzea eta aztertzea.
EI2.2 Jarduera bakoitza baliabide materialen eta giza baliabideen aurreikuspenekin eta bakoitzaren denborekin
lotzea, izan daitezkeen gorabeherak detektatzea, prozesu osoa ebaluatzea eta prozesua hobetzeko konponbide
alternatiboak proposatzea.
EI2.3 Aurrekontuak egitea, jarduera eta material guztiak bilduko dituzten zerrenda ordenatuak egitea, prozesu
errealak aztertu eta balioestea, eta obra-unitate bakoitzerako partidak idaztea.
EI2.4 Obraren egungo egoera kalkulatzea eta ziurtatuta dagoen alderdia eta ez dagoena bereiztea eta balioestea,
azken ziurtapena kontuan izanik.
EI2.5 Obran egin beharreko neurketak egitea, izan daitezkeen desbideratzeak eta egin beharreko aldaketak
balioestea eta errore dimentsionalak modu teorikoan banatzea, betiere ezarritako perdoien barruan egon daitezen.
A3: Harri naturala lantzeko instalazio baten antolamenduan laguntzea proiektu jakin bat gauzatzeko, eta laneko jarduerak
eta prozesuak erabili beharreko instalazioekin, ekipamenduekin eta makineriarekin lotzea, laneko eta ingurumeneko
segurtasun-baldintzak betez, jarraibideei jarraikiz eta arduradunak gainbegiratuta:
EI3.1 Egin beharreko proiekturako blokerik egokiena hautatzea eta aprobetxamendu maximoa aurreikustea.
EI3.3 Fabrikazio-prozesua zehaztea, eta eragiketa-kopurua minimizatzen eta materialaren eta ekoizpen-baliabideen
errendimendu maximoa lortzen saiatzea.
EI3.2 Fabrikazio-sekuentzia proposatzea, bete behar dituen prozesuak urratsez urrats adieraztea eta urrats
bakoitzerako beharrezkoak diren makineria, erremintak, lanabesak, baliabide osagarriak eta langileak adierazita.
EI3.4 Lanak egiteko epeak eta iraupena zehaztea.
EI3.5 Laneko eta ingurumeneko arriskuak identifikatzea eta dagozkien prebentzioko eta babeseko neurriak
adieraztea.
A4: Lantzeko, biltegiratzeko eta bidalketako lanen kalitatea gainbegiratzea eta balioestea, eta produktu eta prozesuetako
kalitate-irizpideak identifikatzea, argibideei jarraikiz eta arduradunak gainbegiratuta.
EI4.1 Piezen neurriak, itxuraren tratamendua eta mekanizazioa egiaztatzea eta kalitate-parametroak betetzen
dituztela eta ezarritako perdoien barruan daudela ziurtatzea.
EI4.2 Fabrikazio-akatsak identifikatzea, konponbide posibleak proposatzea eta, kasuan kasu, baita akastun piezak
berreskuratzeko prozesuak ere.
EI4.3 Piezen sailkapena eta identifikazioa gainbegiratzea eta, hala badagokio, akatsak detektatzea.
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EI4.4 Pieza edo multzo bakoitzerako enbalaje-mota eta biltegiratzeko eta garraiatzeko modua zehaztea, piezen eta
multzoen ezaugarriak eta forma kontuan izanik.
A5: Jartze-lanen plangintzaren eta giza baliabideen antolamenduaren proposamena egitea eta lanen sekuentzia,
instalazioak, ekipoak eta makineria zehaztea, hargintza-memoria, gainerako dokumentazio teknikoa eta obraren plangintza
orokorra abiapuntu hartuta.
EI5.1 Hargintza-memoria zuinkatzea teknikari arduradun batek gainbegiratuta eta, kasuan kasu, dauden
desbideratzeak zuzentzea, konponbide bat edo batzuk proposatuta.
EI5.2 Hargintza-memorian oinarrituta, materialak, baliabide osagarriak, langileak eta aurreikusitako gainerako premiak
kalkulatzea eta horien zerrenda bat egitea, aurreikuspenak balioesteko aukera izanik fabrikazioaren edo obran
jartzeko prozesuaren arabera.
EI5.3 Jartze-lanak proposatzea, eta produkzio-sekuentzia, makinak eta baliabideak, materialen fluxuak, lanpostuak
eta segurtasuneko eta ingurumeneko neurriak zehaztea.
EI5.4 Eragiketa bakoitzaren denbora eta guztizko denbora kalkulatzea.
EI5.5 Ezarritako programazioan oinarrituta, behar izango diren langileak zehaztea, baita langile bakoitzak behar
izango duen kalifikazioa edo prestakuntza eta/edo azpikontratazioa behar izango ote den ere, eta aginte-katea eta
erantzukizunak erabakitzea.
EI5.6 Laneko aginduak definitzea eta transmititzea, enpresan ezarritako prozedurei jarraikiz.
A6: Harri naturaleko proiektuetan jartze-lanak kontrolatzeko eta gainbegiratzeko prozedurak aplikatzea eta ezarritako
kalitate-eskakizunak bermatzea.
EI6.1 Jartze-lanak plangintzaren arabera gauzatzen ari direla kontrolatzea eta gainbegiratzea, enpresak ezarritako
prozedurari jarraikiz eta beharrezkoak diren dokumentuak (gorabeheren parteak, mantentze-lanetako fitxak,
prozesuen kontrol-orriak, laneko parteak) beteta, sistema tradizionalen bitartez edo programak aplikatuta.
EI6.2 Harri naturaleko elementuak jartzeko lanetan kalitatea kontrolatzeko faseetarako ezarri diren irizpideak
aplikatzea.
EI6.3 Izan daitezkeen desbideratzeak identifikatzea eta hobekuntza posibleak proposatzea jartze-prozesuaren
alderdiei dagokienez, betiere aurkeztutako konponbideak justifikatuta eta aldaketen kostua balioetsita.
EI6.4 Bukatutako eta jarritako produktuetako akats nagusiak identifikatzea eta kausa ohikoenak adieraztea, baita kasu
bakoitzerako konponbide egokienak ere, aldaketen kostua balioetsita.
EI6.5 Proiektuko obra-unitateak ezarritako ziurtapenekin alderatzea, unitate bakoitzerako neurketa-prozedura
egokiena hautatzea eta kantitate partzialak eta guztizkoak kalkulatzea, dagozkien ziurtapenak eskuratzeko.
A7: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI7.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI7.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea.
EI7.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatuz.
EI7.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan murgiltzea.
EI7.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI7.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea betiere.

Edukiak:
1. Harri naturaleko proiektuen diseinua eta garapena.
- Harri naturaleko proiektuen azterketa.
- Fabrikazioko eta jartzeko prozesuetan izaten diren muga eta arazo nagusiak, harri naturaleko produktuen
diseinuan kontuan izan beharrekoak, identifikatzea.
- Produktuaren definizioa: materialak, akaberak, xehetasun teknikoak eta estetikoak.
- Diseinu edo produktu orijinalen aldaketa.
- Eraikuntza-konponbideen definizioa eta garapena.

2. Harri naturaleko proiektuen bideragarritasun teknikoaren azterketa eta aurrekontuak egitea.
Lantze- eta jartze-lanen bideragarritasun teknikoaren azterketa.
Baliabide materialen, giza baliabideen eta denboren aurreikuspena.
Lantzeko eta/edo jartzeko lanetan izan daitezkeen arazoak detektatzea.
Konponbide alternatiboen proposamena.
Aurrekontuak lantzea: obra-unitateen identifikazioa, jardueren eta materialen zerrendak, aleko prezioen eta prezio
deskonposatuen zehaztapena.
- Obrako zuinketak.
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- Desbideratzeen identifikazioa eta balioespena.
- Aldaketen proposamena eta balioespena.
- Errore dimentsionalen banaketa.

3. Harri naturalaren lanketaren antolamendua.
- Blokeak hautatzea. Blokearen aprobetxamendua.
- Eragiketen sekuentzien eta prozesuen proposamena: baliabideak optimizatzea.
- Baliabide teknikoak zehaztea: instalazioak, ekipamenduak eta makineria, baliabide osagarriak, erremintak,
lanabesak, produktuak eta kontsumigarriak.
- Giza baliabideak zehaztea: kuantifikazioa eta kualifikazioa.
- Iraupenak eta epeak zehaztea.
- Segurtasuneko eta ingurumeneko arriskuak eta neurriak zehaztea.

4. Harri naturalaren lantze-prozesuaren gainbegiraketa.
- Kalitatearen kudeaketa: Kalitate-planak.
- Produktuaren kalitate-kontrola: Kalitate-estandarrak. Akats nagusiak identifikatzea: kausak eta konponbideak.
- Formen, itxuraren eta mekanizazioen kalitate-kontrola. Formen, itxuraren eta mekanizazioen neurketa eta
egiaztapena.
- Bukatutako produktuen gainbegiraketa.
- Produktuen identifikazioa eta sailkapena.
- Materialen garraio eta kargarako: mugimendurako eta manipulaziorako; eta biltegiratzeko eta enbalatzeko
sistemak zehaztea eta gainbegiratzea.

5. Harri naturala jartzeko lanen plangintza eta antolamendua.
-

Obran bertan egindako zuinketak: Teknikak. Baliabideak: Plomuak, nibelak eta lerrokatzeak.
Desbideratzeen identifikazioa. Irudikapena.
Konponbideen definizioa. Erroreen konpentsazioa.
Materialen aurreikuspena.
Lanak zehaztea: faseak eta sekuentziak.
Baliabide teknikoak zehaztea: instalazioak, ekipamenduak eta makineria, baliabide osagarriak, erremintak,
lanabesak, produktuak, kontsumigarriak.
Giza baliabideak zehaztea: lanpostuak: funtzioak eta ahalmenak, aginte-hierarkia, erantzukizunak.
Azpikontratazioa.
Denbora partzialak eta guztizkoak zehaztea.
Segurtasuneko eta ingurumena babesteko neurriak zehaztea.
Giza baliabideen antolamendua: kronogramak.
Laneko aginduen definizioa eta lanketa.

6. Harri naturala jartzeko lanen kontrola eta gainbegiraketa.
-

Giza baliabideen kontrola eta gainbegiraketa.
Dokumentazio teknikoa lantzea: lan-parteak, gorabeheren parteak, mantentze-lanetako fitxak.
Jarritako produktuen kontrola eta gainbegiraketa.
Jartze-lanetan akatsak eta desbideratzeak detektatzea. Konponbideak. Hobetzeko proposamenak.
Jarritako produktuetako akatsak identifikatzea: kausak eta konponbideak.
Neurketak, balioespenak eta ziurtapenak egiteko sistemak eta prozedurak. Partzialak eta guztizkoak.
Desbideratzeen identifikazioa.
Kalitatea hobetzeko prozesuak.

7. 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 osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.
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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
PRESTAKUNTZAMODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
izanez gero

Akreditaziorik izan
ezean

1 urte

-

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
MF0638_3:
Eraikuntza-irudikapenak

MF0865_3:
Harri naturaleko
elementuen eta multzoen
diseinua

•

graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
•

graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.

MF0866_3:
Harri naturaleko
proiektuen
bideragarritasuna eta
aurrekontuak

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, dagokion

MF0867_3:
Harri naturaleko
elementuen
fabrikazioaren
programazioa eta
gainbegiraketa

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, dagokion

MF0868_3:
Harri naturaleko
elementuak jartzeko lanen
programazioa eta
gainbegiraketa

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, dagokion

•

•

•

graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.

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.
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 25 IKASLE

60

75

Gela teknikoa

PRESTAKUNTZA-GUNEA
Gela teknikoa

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

2. M

3. M

4. M

5. M

X

X

X

X

X

EKIPAMENDUA

–
–
–
–
–
Gela teknikoa

–
–
–
–
–
–
–

Marrazleak eta inprimagailuak.
Eskanerra.
Arbela.
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia
Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta
Internet.
Espezialitateko software espezifikoa (CAD).
Delineatzeko eta maketagintzako material kontsumigarria.
Marrazketa-mahaiak eta aulkiak ikasleentzat.
Errotuladorez idazteko arbela.
Ikus-entzunezko ekipoak.
Orri birakaria.
Gelako materiala.

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:

– Batxilergoko titulua izatea.
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
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– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-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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