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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN
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IZENA
HARRI NATURALEKO ARTISAU- ETA ZAHARBERRITZE-OBRAK

KODEA
IEXD0209

LANBIDE-ARLOA
Erauzketa-industriak

LANBIDE-EREMUA
Harri naturala

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
IEX426_2 Harri naturaleko artisau- eta zaharberritze-obrak. (1956/2009 EDa, 2009ko abenduaren 18ko)

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
2

GAITASUN OROKORRA
Harri naturaleko artisau-obrak egitea, tradizionalak edo garaikideak, eta harri naturalez egindako eraikuntzako eta
dekorazioko elementuak izan daitezke, hiri-altzariak, hileta-apaingarriak, eta eraikinak eta eraikuntzako edo dekorazioko
elementuak zaharberritzeko eta mantentzeko lanak, betiere argibideei jarraikiz eta obraren arduradunak eta, hala badagokio,
zaharberritze-proiektuaren ardura duen teknikariak gainbegiratuta. Administrazio eskudunek kultura-interesekotzat
deklaratutako ondasunen kasuan, babes-araudian ezarritakoaren arabera jardun behar da eta zaharberritzearen
arduradunei jarraikiz.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC1372_2: Harri naturaleko artisau-obren marrazkiak, ereduak eta aurrekontuak egitea.
UC1373_2: Harri naturaleko obrak artisau-moduan egitea.
UC1374_2: Harri naturaleko obrak mantentzea eta, hala badagokio, zaharberritzea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Harri naturaleko elementuak artisau-moduan lantzen edo harri naturaleko elementuen zaharberritzean eta
kontserbazioan jarduten duten eta eskulangintzarekin eta artearekin lotura duten enpresa eta tailer txikietan (zenbait
kasutan, enpresa ertainak edo handiak ere izan daitezke eta, ohiko moduan, pribatuak izaten dira) garatzen du
lanbide-jarduera besteren kontura edo autonomo moduan. Goragoko mailako teknikariek diseinatutako lanak eta/edo
berak landutako artisau-proiektu sinpleak egiten ditu.

Produkzio-sektoreak
Harriaren industria: harri naturala artisau-moduan egikaritzea; harrizko eraikinak eta obra bereziak zaharberritzea.

Lanbideak edo lanpostuak
6

7122.1023 Eraikuntzako hargina.
7122.1012 Marmola edo harria lantzen duen artisau-hargina.

Harri naturaleko artisau- eta zaharberritze-obrak

7122.1045 Tailagilea, harriak eta/edo marmola eskuz lantzen dituena.
7619.1024 Bolizko, harrizko eta bestelako artikuluen artisaua.
Harri-, marmol- edo arbel-marratzailea.
Harri- eta/edo marmol-tailagilea.
Alabastro-tailagilea.
Harrian eta/edo marmolean inskripzioak eskuz egiten dituen grabatzailea.
Harrizko eskulturen, monumentuen eta antzekoen muntatzailea.

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

MF1372_2:
Harri naturaleko artisau-obren marrazkiak, ereduak eta
aurrekontuak

MF1373_2:
Harri naturaleko obren lanketa artisau-moduan

MF1374_2:
Harri naturaleko obren mantentzea eta, hala badagokio,
zaharberritzea

ORDUAK

200

220

100

MP0220:
Harri naturaleko artisau- eta zaharberritze-obretako
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen modulua

80

ORDUAK, GUZTIRA

600

PRESTAKUNTZA-ATALAK
UF1058: Artisau-obren bozetoak
eta planoak
UF1059: Txantiloiak eta ereduak
egitea
UF1060: Artisau-obren
aurrekontuak egitea
UF1061: Harri naturaleko obren
tailaketa
UF1062: Harri naturaleko obren
gainazaleko akaberak
UF1063: Artisau-obren muntaketa,
enbalajea eta garraioa
UF1064: Harri naturaleko obren
hondatze-prozesuak eta
zaharberritze-tratamendua.
UF1065: Harri naturaleko obren
garbiketa eta babes-tratamenduak
UF1066: Berritzea eta
leheneratzea, harri naturaleko
obrak zaharberritzeko.

ORDUAK
90
80
30
90
60
70
40
30
30
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1. gaitasun-atala:
HARRI NATURALEKO ARTISAU-OBREN MARRAZKIAK, EREDUAK ETA
AURREKONTUAK EGITEA
Kodea: UC1372_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Obrari buruz jasotako informazioa interpretatzea eta osatzea, ezaugarrien eta eskakizunen arabera, egin beharreko
lana, oro har, definitzeko.
BI1.1 Emandako informazioa ordenatu eta aztertu egiten da egin beharreko obra osoaren interpretazio orokorra
eta koherentea lortzeko, eta erabateko definizioa eragotz dezaketen ahazte eta/edo errore posibleak detektatzen
dira.
BI1.2 Beharrezkoa den informazio osagarria bildu egiten da, egin beharreko lana zehatz-mehatz definitzeko.
BI1.3 Informazio-iturriak eta horietarako sarbide fisikoa nahiz digitala (artxiboak, liburutegiak, feriak, bideotekak,
Internet, aldizkari espezializatuak eta bestelakoak) trebetasunez maneiatzen dira, eduki eguneratuak eskuratu eta
sorkuntzari ekarpenak egin ahal izateko.
BI1.4 Lortutako informazioa edo edukiak gorde edo artxibatu egiten dira erraz eskuratzeko eta iristeko moduan.
LB2: Landu beharreko elementuen eta piezen bozetoak egitea, baliabide tradizionalak erabilita edo ordenagailuz
lagundutako diseinu-sistemen bidez, egin beharreko obraren alderdi orokorrak irudikatzeko.
BI2.1 Egin beharreko objektuak irudikatzeko erabili behar diren metodoak eta materialak hautatu egiten dira eta
obraren ezaugarrietara eta xedera hobekien egokitzen direnak aukeratu behar dira.
BI2.2 Egiten den bozetoan, egin beharreko obraren proportzioak eta neurriak, oro har, errespetatu behar dira.
BI2.3 Bozetoa egiteko erabiltzen den perspektiba egokia da obraren proportzioak eta ezaugarriak irudikatzeko.
BI2.4 Bozetoan erabiltzen diren koloreak eta testurak proiektuaren materialak eta akaberak irudikatzen dituzte, oro
har.
BI2.5 Egiten den bozetoan, obra hobeto ulertzea ahalbidetzen duten eta/edo irudikapena erakargarriago egiten
duten baliabide grafiko osagarriak erabiltzen dira.
BI2.6 Bozetoak egiteko erabiltzen den programa informatikoa obraren ezaugarrien eta eskakizunen arabera
aukeratzen da.
LB3: Planoak eta zati-planoak egitea hasierako bozetoetan oinarrituta eta hainbat irudikapen-sistema erabilita, esku
hutsez nahiz ordenagailuz, obra zehatz-mehatz irudikatzeko, ezaugarriak eta neurriak jasota.
BI3.1 Irudikapen-sistema obraren ezaugarrien arabera hautatzen da.
BI3.2 Egindako planoetan, bozeto eta/edo krokisetan jasotako informazioa eskalan irudikatzen da.
BI3.3 Egiten diren marrazkietan, egin beharreko obraren elementu eta forma guztiak biltzen dira eta obraren
ikuspegi zehatza eskaintzen da.
BI3.4 Proiektua erabat definitzeko beharrezkoak diren xehetasun-planoak egiteko garaian erabili beharreko formak
eta materialak argi eta garbi adierazten dira.
BI3.5 Kotak, errotulazioa eta sinbolo eta legenden txertaketa sistema normalizatuak erabilita egiten dira.
BI3.6 Ordenagailuz egindako planoetan erabiltzen den programa informatikoa obraren ezaugarrien eta
eskakizunen arabera aukeratzen da.
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LB4: Hainbat materialetako txantiloiak egitea landu beharreko produktuaren forma trazatzeko materialaren gainean
eta/edo obra behar bezala egikaritzen dela egiaztatzeko gerora, egin beharreko obrari egokitutako teknikak eta
prozedurak erabilita.
BI4.1 Txantiloia egiteko erabili behar diren materialak hautatzeko garaian, lan-prozedura eta lana egikaritzean
jasan beharko dituen baldintzak izan behar dira kontuan.
BI4.2 Txantiloia egiteko marrazketa-tresnak eta ebaketako erremintak edo makinak hautatzeko garaian, txantiloia
egitean erabili den materialari hobekien egokitzen zaizkionak aukeratu behar dira.
BI4.3 Txantiloiak egiteko, obraren profil nagusiak jaso behar dira, lanak zuzen eta erabat egikaritu ahal izateko.
BI4.4 Txantiloiak ebakitzean, trazatutako lerro edo puntuetara ahalik eta gehien hurbildu behar da.
BI4.5 Txantiloiaren neurriak planoetan jasotakoekin eta egin beharreko azken lanaren eskala errealarekin bat
datozela egiaztatu behar da.
BI4.6 Txantiloiaren sorbatzak akabatu egiten dira profilaren kopia zuzena dela ziurtatzeko.
BI4.7 Txantiloiak egitean sortutako soberakinak eta hondakinak bildu eta ezarritako tokietara eramaten dira,
ingurumena babesteari eta segurtasunari buruzko araudia betez.
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LB5: Ereduak eta maketak garatzea egin beharreko lana hiru dimentsiotan irudikatzeko eta behin betiko lana gauzatzean
lagungarri izateko, teknika bolumetrikoen bitartez (modelatua eta teknika mistoak: mihiztatzea, gehitzea, tailaketa eta
bestelakoak), plano eta marrazki artistikoetan eta/edo teknikoetan oinarrituta.
BI5.1 Ereduaren dimentsioa edo eskala aukeratzeko, erabili behar den lan-teknika eta azken obraren dimentsioak
eta ezaugarriak kontuan izan behar dira; izan ere, lanaren ikuspegi orokorra eman behar du eta azken lana gerora
egitea edo erreproduzitzea ahalbidetu behar du eskala-aldaketako edo kopiako tekniken bitartez, dela eskuz, dela
automatikoki.
BI5.2 Eredua egiteko erabili beharreko materialak eta teknikak egin beharreko ereduaren ezaugarrien edo
bereizgarrien arabera hautatzen dira.
BI5.3 Eredua egiteko erabili beharreko erremintak, lanabesak eta makineria erabili beharreko materialaren eta
teknikaren arabera aukeratzen dira.
BI5.4 Armadurak eta/edo materialari eusteko beharrezkoak diren egitura osagarriak eraiki egiten dira baina egin
beharreko lanak eta materialaren ezaugarriek eskatzen dutenean eraikitzen dira, egonkortasuna bermatzearren.
BI5.5 Ereduak edo maketak egiteko garaian teknika bolumetriko egokiak (modelatua, mihiztadura, 3Dko
ordenagailuz lagundutako diseinu-programak eta bestelakoak) erabili behar dira, egin beharreko obraren
ezaugarrien arabera.
BI5.6 Egindako ereduaren dimentsioak eta ezaugarriak egin beharreko obrari buruzko hasierako informazioarekin
bat datozela egiaztatzen da.
BI5.7 Akaberarekin, kolorearekin edo testurarekin loturiko lanak ereduaren aplikazioen arabera egiten dira, kasuan
kasu, egin beharreko obraren azken itxura lortzearren.
BI5.8 Maketak eta ereduak egitean sortutako soberakinak eta hondakinak bildu eta ezarritako tokietara eramaten
dira, ingurumena babesteari eta segurtasunari buruzko araudia betez.
LB6: Proiektuaren aurrekontua egitea egin beharreko obraren kostua gutxi gorabehera kalkulatzeko, betiere erabili
beharreko ekipamenduen, materialen eta eskulanaren kostua abiapuntu hartuta.
BI6.1 Aurrekontua egiteko garaian aintzat hartu eta balioetsi beharreko alderdiak proiektuaren dokumentazio
teknikoa interpretatuta identifikatzen dira, bezeroaren eskakizunetatik, obraren ezaugarrietatik eta obra gauzatzeak
dakartzan premietatik; honako alderdi hauek zehaztu behar dira:
- Makineria, erremintak eta lanabesak.
- Instalazioak, baliabide osagarriak eta hornidurak.
- Erabili beharreko materialak.
- Garraio-gastuak eta izan daitezkeen bestelako gastuak.
- Egiteko denbora.
BI6.2 Obra-unitateen kostuak kalkulatzeko, prezio estandarrak edo sektorean ezarritakoak eta/edo enpresak aldez
aurretik egindako lanak hartu behar dira abiapuntu.
BI6.3 Guztizko aurrekontua egiteko, obra-unitate guztien aleko prezioak aplikatu eta partidak kapituluen arabera
ordenatu behar dira.
BI6.4 Aurrekontuak egiteko programa informatikoak eta egoera-orriak trebetasunez maneiatzen dira.
BI6.5 Azken aurrekontua argi eta garbi, ordenatuta eta adostutako epearen barruan aurkezten zaie bezeroei.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak

Marrazketa teknikoko mahaia eta materiala. Planoak ebakitzeko eta koadernatzeko tresnak eta materiala.
Txantiloietarako materiala: zura, metalezko xafla, azetatoak, poliestirenoa, kartoi mehea, landare-papera eta
bestelakoak. Ebaketa-tresnak: zerrak, limak, guraizeak, ebakigailuak, lixak edo bestelakoak. Maketak eta ereduak
egiteko materiala: buztina, igeltsua, plastilina, poliestirenoa, zurak, alanbreak, itsasgarriak. Modelatzeko tresnak: txotxak,
espatulak, hustugailuak. Erremintak, eskuzkoak eta elektrikoak. Ekipo eta sare informatikoak: ordenagailuak, memoria
eramangarriak, eskanerrak, inprimagailuak, marrazleak, datu-grabagailuak, fotokopiagailuak eta argazki-kamerak.
Diseinuko aplikazioak eta ingurune informatikoak. Artxibatzeko aplikazioak eta material informatikoa. Bulegotikaaplikazioak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Artisau-obren bozetoak paperean edo euskarri informatikoan. Aurreko eta goitiko bisten, sekzioen, profilen eta
perspektiben planoak, paperean eta euskarri informatikoan. Zati-planoak. Fotokonposizioak. Txantiloiak. Ereduak eta
maketak. Obren aurrekontu xehatuak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Bozetoak. Artisau-proiektuen aurreko eta goitiko bisten, sekzioen, profilen eta perspektiben planoak eta marrazkiak.
Txantiloien katalogoak. Dokumentazio teknikoa eta artistikoa (aldizkariak, liburu espezializatuak, CD-ROMak). Ekipo eta
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sare informatikoak erabiltzeko eskuliburuak. Diseinuko, artxiboko eta bulegotikako aplikazioak erabiltzeko eskuliburuak.
Talde-buruaren edo bezeroaren ahozko eta idatzizko argibideak. Lan-fitxak. Materialen ezaugarriei eta prezioei buruzko
dokumentazioa.

2

2. gaitasun-atala:
HARRI NATURALEKO OBRAK ARTISAU-MODUAN EGITEA
Kodea: UC1373_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Harria arbastatzeko eta ebakitzeko prestatzeko eragiketak egitea, harriaren bolumena egin beharreko obraren
tamainara hurbiltzearren; horretarako, harri-motaren eta lortu beharreko formen arabera makineria, erreminta eta
lanabes egokienak erabili behar dira.
BI1.1 Eskura dagoen informazioa interpretatu egiten da obraren ezaugarriak mugatu gabe.
BI1.2 Piezak lantzeko prozesua antolatu egiten da eta prozesuaren fase guztien sekuentzia antolatzen da, emaitza
optimoa ahalbidetzearren, betiere kalitate-eskakizunen barruan eta ahalik eta kostu txikienarekin eta denbora
gutxiena erabilita.
BI1.3 Egin beharreko obraren dimentsioen eta ezaugarrien arabera hautatzen dira blokeak.
BI1.4 Pieza ebaketako mahaiaren edo plataformaren gainean kokatu eta finkatzen da eta altxagarria ipintzen zaio,
mugiezintasuna bermatzearren eta lanak egiteko garaian jarrera egokia eta segurua izatea ahalbidetzeko.
BI1.5 Ebaketa-lanabesak hautatzeko garaian, egin beharreko lanerako egokienak hautatzen dira eta erabiltzeko
egoera onean daudela egiaztatzen da.
BI1.6 Adierazitako lanabesak makinetan ipintzen dira, fabrikatzailearen espezifikazioei jarraikiz.
BI1.7 Makinen funtzionamendu-parametroak ezartzeko garaian, ebaketa-prozesua optimizatzeko moduan doitzen
dira.
BI1.8 Ebakitzeko edo arbastatzeko makina edo erreminta erabiltzeko garaian, intzidentzia-angeluak, orientazioak
eta indar edo presioak egokiak izan beharko dute, betiere egin beharreko lanaren arabera.
BI1.9 Segurtasun-elementuen eta ekipamendu osagarri eta horniduren (elektrizitatea, ura, aire konprimatua)
parametroak egin beharreko eragiketetarako egokiak direla egiaztatu behar da.
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LB2: Ebaketako, tailaketako edo fresaketako eragiketak eskuz edo makinaz egitea, egin beharreko lanean finkatutako
forma lortzeko eta laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko araudia beteta.
BI2.1 Eragiketa bakoitzerako erabili beharreko lanabes eta erremintak egin beharreko lanaren eta erabili beharreko
materialaren ezaugarrien arabera hautatzen dira.
BI2.2 Egin beharreko obraren lerroak harriaren gainean trazatzen dira eta, horretarako, aldez aurretik egindako
txantiloiak erabili behar dira.
BI2.3 Ebaketako, tailaketako edo fresaketako erreminta erabiltzeko garaian, intzidentzia-angeluak, orientazioak eta
indar edo presioak egokiak izan beharko dute, betiere egin beharreko lanaren eta materialaren beraren
ezaugarrien arabera.
BI2.4 Ebaketa-eragiketak fabrikatzailearen espezifikazioei eta/edo ezarritako prozedurari jarraikiz egiten dira, eta
segurtasun-neurriak errespetatuz, bereziki, makina eta ekipamenduen manipulazio egokiari dagokionez.
BI2.5 Tailaketaren, ebaketaren edo arbastatzearen ondoriozko formak egiaztatu egiten dira, lanak berak eskatzen
duen maiztasunarekin, eta ereduarekin, txantiloiarekin, bozetoekin eta/edo planoekin bat datozela ziurtatzen da,
baita eskatutakoaren araberako kalitate-maila dutela ere.
BI2.6 Neurriak landu beharreko piezetara eramateko erabiltzen diren handitzeko, murrizteko edo kopiatzeko
teknikak ezarritako prozeduren arabera aplikatzen dira.
BI2.7 Arbastatzeko eta tailaketako lanabesak ahoberritu, zorroztu edo ordeztu egiten dira, egoeraren arabera eta
harriaren eta egin beharreko lanaren ezaugarriak kontuan izanik.
BI2.8 Makina eta erreminten mantentze-lanak prebentzioko mantentze-lanei buruzko planean aurreikusitako
maiztasunaz egiten dira, kontsumigarri eta erreminta egokiak erabilita eta fabrikatzailearen argibideei eta
enpresaren argibide teknikoei jarraikiz.

Harri naturaleko artisau- eta zaharberritze-obrak

BI2.9 Instalazio eta ekipamenduetan dauden soberakinak eta hondakinak bildu eta atera egiten dira aldizka,
ezarritako prozedurei jarraikiz eta ingurumen-legedia errespetatuta.
LB3: Gainazaleko tratamenduak baliabide fisikoen eta/edo kimikoen bidez egitea gainazalean nahi den akabera duten
produktuak lortzeko, betiere proiektuaren espezifikazio artistiko-teknikoei jarraikiz eta segurtasunari eta ingurumenbabesari buruzko arauak betez.
BI3.1 Egin beharreko gainazal-akaberak proiektuan bildutako informazioaren arabera zehazten dira.
BI3.2 Tratamendu bakoitzerako erabili beharreko lanabes eta erremintak egin beharreko lanaren arabera
hautatzen dira, lanen kalitatea eta errendimendua optimizatuta.
BI3.3 Leuntze-prozesua egiteko, leuntzeko lanabesak (harriak, pastillak, lixak edo bestelako urratzaileak) modu
sekuentzialean erabiltzen dira, materiala eta lortu beharreko distira kontuan izanik ale egokiak erabilita eta, kasuan
kasu, presio eta abiadura egokia aplikatuta, erabilitako materialen eta lanabesen arabera.
BI3.4 Hareaz igurzteko prozesuan material urratzaile eta granulometria egokiak erabili behar dira eta presio egokia
aplikatu behar da, proiektuan definitutako gainazal-akabera eta materiala aintzat hartuta eta makinak hornituta
ahalmenaren arabera.
BI3.5 Garreztatze-prozesua egiteko aho-mutur eta gas-nahaste egokiak hautatu behar dira, egin beharreko lanen
eta harriaren ezaugarrien arabera.
BI3.6 Aplikatu beharreko presioa eta mutxarda-mota (hortzen kopurua, forma eta tamaina) erabilitako materialaren
eta eskatutako akabera-motaren arabera hautatzen dira.
BI3.7 Lanabesen egoera aldizka egiaztatzen da prozesu osoan eta hondatu direnak aldatu egin behar dira, lanen
kalitatea bermatzearren.
BI3.8 Makina eta erreminten garbiketa eta mantentze-lanak prebentzioko mantentze-lanei buruzko planean
aurreikusitako maiztasunaz egiten dira, kontsumigarri eta erreminta egokiak erabilita eta fabrikatzailearen
argibideei eta enpresaren argibide teknikoei jarraikiz.
BI3.9 Akaberako produktu kimikoak eskatutako kantitatean, proportzioan eta sekuentzian aplikatzen dira,
espezifikazio teknikoak errespetatuta eta norbera babesteko ekipamenduak erabilita.
BI.310 Instalazio eta ekipamenduetan dauden soberakinak eta hondakinak (akabera fisiko nahiz kimikoenak) bildu
eta atera egiten dira aldizka, ezarritako prozedurei jarraikiz eta ingurumen-legedia errespetatuta.
LB4: Hainbat osagai dituzten obren aurre-muntaketa egitea, beharrezkoak diren ainguraketa-sistemak prestatzea eta
loturetan behar diren doikuntzak egitea egonkortasuna bermatzearren, akoplea egiaztatuta eta, hartara, etenak
saihestuta.
BI4.1 Obraren aurre-muntaketa tailerrean egiten da eta honako alderdi hauek egiaztatzen dira: planoekin bat
datorrela, elementuak ongi ahokatzen direla eta loturetan ez dagoela etenik.
BI4.2 Obraren elementuei eusteko elementuak kokatzeko beharrezkoak diren zuloak egiten direnean obraren
egonkortasuna eta segurtasuna bermatu behar da.
BI4.3 Obran gerora ainguraketak jartzeko behar diren txantiloiak egiteko garaian, ainguraketak zehatz-mehatz
lokalizatzeko moduko zehaztasunarekin egin behar dira.
BI4.4 Ainguraketak prestatu egiten dira eta aldez aurretik egindako zuloetan ongi sartzen direla egiaztatzen da,
betiere egin beharreko doikuntzak eginda.
BI4.5 Ainguraketak muntatu beharreko piezen gainean aplikatzen dira baldin eta garraioan hausteko arriskurik ez
badago; hartara, multzoa aurremuntatuta geratuko da, obran jartzeko.
LB5: Azken produktuak sailkatzea, etiketatzea, enbalatzea eta kargatzea produktuen ezaugarrien eta xedearen arabera,
gerora biltegiratzeko edo bidaltzeko, eta segurtasunari eta ingurumen-babesari buruzko araudia betez.
BI5.1 Bukatutako piezak horretarako prestatutako guneetan kokatzen eta antolatzen dira, manipulazioko eta
garraioko baliabide egokiak erabilita eta ezarritako segurtasuneko prozedurei eta arauei jarraikiz.
BI5.2 Bukatutako piezak sailkatu egiten dira ezaugarrien eta obraren xedearen arabera, kasuan kasu, ezarritako
prozedurei jarraikiz.
BI5.3 Etiketak eta markak piezen, kaxen eta/edo paleten gainean jarri behar dira, ezaugarrien eta xedearen
arabera, enpresak ezarritako prozedurei jarraikiz.
BI5.4 Enbalajeak markatzeko garaian, manipulazioan edo garraioan obrak kalterik ez izateko beharrezkoa den
informazio guztia bildu behar da.
BI5.5 Enbalajea produktu bakoitzera egokituta egiten da, baita kargatzeko eta garraiatzeko baliabidera ere, eta,
kasuan kasu, argibide teknikoei jarraikiz.
BI5.6 Obraren biltegiratzeari eta garraioari buruzko dokumentazioa betetzeko garaian enpresak ezarritako
prozedurei jarraitu behar zaie.
BI5.7 Enbalatutako produktuak garraiobidean kargatzeko eta estibatzeko garaian, produktu horiek erabat mugiezin
utzi eta modu uniformean banatu behar dira produktuak.
13

ERAUZKETA-INDUSTRIAK
Profesionaltasun-ziurtagiria

BI5.8 Etiketatzearen, markatzearen eta enbalatzearen ondoriozko hondakinak bildu eta atera egiten dira,
ezarritako prozedurei jarraikiz eta ingurumen-legedia errespetatuta.
LB6: Harri naturaleko piezak obran muntatzea obra oso-osorik jartzeko; horretarako, ainguraketak eta/edo morteroa edo
bestelako itsasgarriak erabili behar dira eta ezarritako espezifikazio teknikoak eta segurtasun-arauak errespetatu behar
dira.
BI6.1 Lana jarri aurretik, harrizko obraren neurri errealak planoetan adierazitakoekin bat datozela egiaztatu behar
da, baita jarri behar den espazioarekin edo elementuekin ere eta, hala badagokio, egin beharreko doikuntzak egin
behar dira.
BI6.2 Obra jartzeko erabiltzen diren jasotzeko baliabide osagarriak egin beharreko lanetarako egokiak direla
egiaztatu behar da eta segurtasun-araudia betetzen dutela.
BI6.3 Obra muntatzeko aldamioak homologatuta daudela eta ezarritako prozeduren arabera erabiltzen, muntatzen
eta desmuntatzen direla egiaztatu behar da, betiere egonkortasuna eta segurtasun-neurriak operatibo daudela
ziurtatuta.
BI6.4 Ainguraketak piezaren espezifikazio teknikoen arabera prestatzen eta aplikatzen dira, egonkortasuna
bermatzearren, eta txantiloiak egin behar dira, alboko piezetan edo bitarte erregularretan ere egin behar badira.
BI6.5 Itsasgarri edo morteroak produktuen espezifikazio teknikoen eta lotu beharreko piezen ezaugarrien arabera
prestatzen eta aplikatzen dira.
BI6.6 Piezak jartzeko garaian nibelatze- eta zuzentze-irizpideak errespetatu behar dira eta enpresak ezarritako
prozedurei jarraitu behar zaie.
BI6.7 Obraren akabera-lanak (junturen tratamendua, babesteko tratamenduak eta bestelakoak) obraren
ezaugarriei eta xedeari jarraikiz egiten dira.
BI6.8 Kolak eta morteroak aplikatzearen ondoriozko hondakinak bildu eta biltegiratu egiten dira eta segurtasunari
eta ingurumen-babesari buruzko araudia aplikatzen da.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak

Marrazketa- eta neurketa-elementuak: arkatzak, konpasak, papera. Hargintzako eskuzko erremintak: pikotxak, mazoak,
zizelak, punta-zizelak, igeltsero-mailuak, gradinak, dantzariak, limak. Makina elektrikoak eta pneumatikoak: diskomakinak, mailuak, zulagailuak, fresatzeko makinak, leuntzeko makinak, mutxardatzeko makinak. Garreztatzeko makinak.
Hareaz igurzteko makinak. Tornuak. Pantografoak. Zahartzeko ekipamenduak: bainu- eta tindaketa-kubetak. Kargatzeko
eta deskargatzeko baliabideak: arrabolak, garabiak, jasogailuak, polipastoak. Aldamioak.

Produktuak edo lanaren emaitza

Eraikuntza-elementuak: zutabeak, kapitelak, erlaitzen tailaketa, arkuak. Dekorazio-elementuen muntaketa: tximiniak,
pitxerrak, armarriak, jardinerak. Elementu funtzionalak: hiri-altzariak, mahaiak, bankuak, iturriak. Izaera erlijiosoko obrak:
gurutzadurak, erlijio-irudiak. Hileta-artea. Obra bereziak: oroigarri turistikoak, oparitzeko objektuak. Tailerrean
aurremuntatutako obrak. Obran muntatutako eta errematatutako obrak. Obra sailkatuak, etiketatuak eta enbalatuak.

Erabilitako edo sortutako informazioa

Artisau-proiektuen aurreko eta goitiko bisten, sekzioen, profilen eta perspektiben planoak eta marrazkiak. Askotariko
dokumentazioa (aldizkariak, liburu espezializatuak). Ekipamenduak eta makineria erabiltzeko eskuliburuak. Taldeburuaren edo bezeroaren ahozko eta idatzizko argibideak. Materialen ezaugarriei buruzko dokumentazioa. Lan-fitxak.
Ekipamenduen eta makineriaren mantentze-parteak. Biltegiko fitxak. Mineralen eta harrien errepertorioak edo
katalogoak; materialek izan ditzaketen tratamenduen aurrean izaten duten portaerari buruzko azterlanak; harria lantzean
erabiltzen diren material sintetikoen errepertorioak.
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Harri naturaleko obren zaharberritze-proiektuak interpretatzea egin beharreko lanak identifikatzeko, dokumentazio
tekniko guztia bildu eta aztertzea eta harri naturaleko obraren errealitatearekin alderatzea.
BI1.1 Zaharberritze-proiektuaren dokumentazio teknikoa ordenatu eta aztertu egiten da eta honako hauek erabat
definitzeko beharrezkoa den informazioa identifikatzen da: egin beharreko lanak, tratatu beharreko guneak, egin
beharreko tratamenduak, erabili beharreko ekipamenduak eta erremintak, denboren eta baliabideen
antolamendua, eta gainerako informazio garrantzitsua.
BI1.2 Izan daitezkeen definiziorik ezak, erroreak edo bat ez datozen neurriak identifikatu egiten dira eta goragoko
arduradunari jakinarazten zaizkio, horiek argitu eta justifika ditzan.
BI1.3 Tratatu beharreko kalteak (deposituak, orbanak, arrailak, galerak eta bestelakoak) bisualki aztertzen dira
obran, zaharberritze-proiektuan adierazitakoa abiapuntu hartuta.
BI1.4 Harri naturaleko multzoetan edo elementuetan identifikatutako kalte bakoitzaren kasuan jarraitu beharreko
zaharberritzeko tratamenduak eta prozedurak zehaztu egiten dira zaharberritze-proiektuan zehaztutakoaren
arabera.
BI1.5 Egin beharreko lanak antolatu egiten dira eta erabili beharreko ekipamenduak, erremintak, lanabesak,
tratamenduko produktuak eta baliabide osagarriak zehazten dira, zaharberritze-proiektuak zehaztutakoaren
arabera.
LB2: Harria garbitzea arrotzak edo kaltegarriak zaizkion elementuak kentzeko; horretarako, zaharberritze-proiektuan
ezarritakoari jarraitu behar zaio, zaharberritze-obraren arduradunak gainbegiratuta, eta argibideei jarraikiz jardun behar
da, laneko arriskuen prebentzioari buruzko eta ingurumen-babesari buruzko araudia betez.
BI2.1 Lan-prozesua antolatu egiten da garbiketako eragiketak egin aurretik, eta ezarritako sekuentziari jarraitu
behar zaio produktuei, lan-gainazalei eta denborei dagokienez, errendimendua optimizatzearren eta zikinkeria
elementuen artean sar ez dadin.
BI2.2 Garbiketako eskuzko prozedurak (eskuilak, brotxak, espatulak eta bestelakoak) eta prozedura mekaniko edo
fisikoak (ur-zorrotada, harea-zorrotada edo bestelako produktuen zorrotada) preskripzio teknikoen arabera eta
obra-arduradunak eta, hala badagokio, zaharberritze-proiektuaren arduradunak adierazitako lan-parametroak
kontuan hartuta gauzatzen dira, betiere harri-mota eta ezabatu beharreko elementuak kontuan izanik.
BI2.3 Ekipamenduen mantentze-lanak fabrikatzailearen espezifikazioen eta enpresak ezarritako prozeduren
arabera egiten dira.
BI2.4 Garbiketako produktu kimikoak aplikatzeko garaian fabrikatzaileak ezarritako dosifikazioak eta denborak
errespetatu behar dira, baita goragoko mailako teknikariek emandako argibideak ere, eta gero, tratatutako
elementuak garbitu behar dira.
BI2.5 Aldez aurretik detektatu ez diren kalte edo anomalia posibleak, eta lanean aurrera egin ahala agertzen diren
patinak eta/edo polikromiak berehala jakinarazi behar zaizkio zaharberritze-proiektuko teknikari arduradunari eta,
hala badagokio, lanak bertan behera utzi behar dira, betiere argibideei eta ezarritako prozedurei jarraikiz.
BI2.6 Garbitzeko eragiketak kasu bakoitzera egokitutako norbera babesteko ekipamenduekin egiten dira, egin
behar diren lanen eta produktuen arabera eta segurtasun-neurriak errespetatuta, bereziki makineria eta
ekipamenduak egoki erabiltzeari eta eremuen babesari dagokienez.
BI2.7 Garbiketan erabiltzen diren produktu kimikoak eta sortzen diren hondakinak atera egiten dira, ezarritako
prozedurei jarraikiz eta ingurumen-legedia errespetatuta.
LB3: Morteroak egitea eta aplikatzea harri naturaleko elementuak eta multzoak batzeko, osatzeko, berregiteko,
babesteko eta mantentzeko, betiere zaharberritze-proiektuak ezarritakoaren arabera; eta zaharberritze-obraren
arduradunak gainbegiratuta eta argibideei jarraikiz jardun behar da, baita laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumenbabesari buruzko araudia betez ere.
BI3.1 Gainazalak aldez aurretik prestatzen dira produktu eta erreminta egokiak erabilita, goragoko mailako
teknikariaren argibideen arabera eta hark gainbegiratuta, betiere zaharberritze-lanen izaerak horrelakorik eskatzen
badu.
BI3.2 Morteroa egiteko garaian ezarritako materialak eta proportzioak erabili behar dira, adierazitako kolorazioa eta
testura lortzearren; horretarako, behar izanez gero laginak egin behar dira, goragoko mailako teknikariak balioets
ditzan.
BI3.3 Adierazitako guneak betetzeko eta, hala badagokio, berregiteko morteroa erreminta eta prozedura egokiekin
aplikatzen da, materialaren eta egin beharreko lanaren arabera eta, nolanahi ere, obraren arduradunak eta, hala
badagokio, zaharberritze-proiektuaren ardura duen teknikariak emandako argibideei jarraikiz, betiere ezarritako
azken akabera kontuan izanik.
BI3.4 Bolumen konplexuak berriz txertatzeko beharrezkoak diren armazoi, molde eta terrailak egiteko garaian,
jatorrizko forma erreproduzitzea ahalbidetzeko moduan egin behar dira.
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BI3.5 Morteroa egiteko eta aplikatzeko eragiketak norbera babesteko ekipamendu egokiak erabilita eta
segurtasun-neurriak errespetatuta egiten dira, bereziki makineria eta produktuak egoki erabiltzeari dagokionez.
BI3.6 Morteroen hondakinak atera egiten dira, ezarritako prozedurei jarraikiz eta ingurumen-legedia errespetatuta.
LB4: Harri naturaleko elementuak berritzea obraren jatorrizko forma leheneratzeko proiektuan ezarritakoaren arabera,
eta zaharberritze-obraren arduradunak gainbegiratuta eta argibideei jarraikiz jardun behar da.
BI4.1 Berritu beharreko elementuaren ezaugarriak identifikatu egiten dira (harri-mota, bolumena, akabera,
dimentsioak, ainguratzeko sistema eta bestelakoak), eta proiektuaren ardura duen teknikariari jakinarazten zaizkio,
balioets ditzan eta gerora egin edo eros ditzan.
BI4.2 Gainazalak aldez aurretik prestatzen dira, berritu beharreko elementua egoki jartzea eta finkatzea
ahalbidetuko duten produktu eta erreminta egokiak erabilita.
BI4.3 Berritu beharreko elementuak behin-behinekoz kontzen edo eusten dira adierazitako baliabide osagarrien
bitartez: eskorak, zinbriak edo bestelakoak.
BI4.4 Berritze-elementua bere kokalekuan jarri eta finkatzen da ezarritako sistemaren eta elementuen bitartez
(ainguraketa, morteroa, itsasgarria edo bestelakoak), egonkortasuna bermatzearren.
LB5: Harri naturaleko elementuak edo multzoak babesteko eta/edo mantentzeko produktuak aplikatzea, zaharberritzeproiektuaren eta produktuen espezifikazio teknikoen arabera; eta zaharberritze-proiektuaren ardura duen teknikariak
gainbegiratuta eta argibideei jarraikiz jardun behar da, segurtasunari eta ingurumen-babesari buruzko araudia betez.
BI5.1 Proiektuaren ardura duen teknikariak adierazitako aplikazio-prozesua aldez aurretik antolatzen da,
sekuentzia egokiari jarraikiz produktuei, lan-gainazalei eta denborei dagokienez, errendimendua optimizatzearren.
BI5.2 Tratatu behar direnen ondoko guneak babestu egiten dira, gunearen eta erabili beharreko produktuaren
ezaugarriak kontuan izanik.
BI5.3 Tratatu beharreko elementuak behar bezala prestatzen dira eta zikinkeriak, mortero-arrastoak edo harriari
arrotzak zaizkion elementuak garbitu egiten dira, proiektuan edo memorian adierazitako produktu eta erremintekin.
BI5.4 Tratamendu-produktuak (hidrofuganteak, graffitien kontrakoak eta bestelakoak) ezarritako metodo edo
teknikarekin, ezarritako kantitatean eta ezarritako denboran aplikatzen dira, produktuen espezifikazio teknikoak
errespetatuta eta proiektuaren arduradunaren jarraibideei jarraikiz, une oro.
BI5.5 Eragiketak norbera babesteko ekipamendu egokiekin egiten dira, erabili beharreko produktuen eta egin
beharreko lanaren arabera, segurtasun-neurriak errespetatuta, bereziki produktuen manipulazioari eta guneak
babesteari dagokienez.
BI5.6 Tratamenduko produktu kimikoak biltegiratu egiten dira eta soberakin eta hondakinak atera egiten dira,
ezarritako prozedurei jarraikiz eta segurtasunari eta ingurumen-babesari buruzko arauak beteta.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak

Marrazketa- eta neurketa-elementuak. Txantiloiak egiteko eta trazatzeko materiala. Konpasak. Pantografoak.
Hargintzako eskuzko erremintak: pikotxak, mazoak, igeltsero-mailuak, palankak, ziriak, zizelak, punta-zizelak, gradinak,
arraspak. Garbitzeko lanabesak: xurgagailuak, eskuilak, pintzelak, brotxak, eskalpeloak, espatulak, espatula txikiak,
paletak, plaunkaiak, ihinztagailuak. Makina elektrikoak eta pneumatikoak, eskuzkoak, eta horien lanabesak: diskomakinak, ebaketa-diskoak, leuntzeko harriak, mailuak, punta-zizelak, mutxardak, mikrozulodun fresak, fresatzeko
makinak, tornuak. Laser-aparatuak. Hareaz igurzteko, ihinztatzeko eta ur-lurruneko ekipamenduak. hareaz igurzteko
mikromakinak, konpresorea, xurgatzeko eta lehortzeko sistemak. Hormigoi-makina. Aldamioak. Astoak, bankuak, mailak
eta babes-hesiak. Edukiontziak. Kargatzeko eta deskargatzeko baliabideak, presio-katuak, arrabolak, eslingak,
bentosak. Produktu kimikoak: erretxinak, disolbatzaileak, lodigarriak, biozida-produktuak. Mihi-enborrak eta
mihiztadurako eta ainguraketako bestelako elementuak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Zaharberritze-lanak antolatuak. Harri naturaleko elementuak eta multzoak elementu arrotzik gabeak. Harri naturaleko
elementuak eta multzoak batzeko, osatzeko, berregiteko, babesteko eta mantentzeko morteroak eginak eta aplikatuak.
Harri naturaleko elementuak berrituak jatorrizko formaren arabera. Harri naturaleko elementuen edo multzoak babesteko
eta/edo mantentzeko produktuak aplikatuak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
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Plano marraztuak eta/edo modelatuak. Planoak. Txantiloiak. Ahozko eta idatzizko argibideak. Espezifikazio teknikoak.
Zaharberritzeko, mantentze-lanetako eta babesteko produktuei eta materialei buruzko dokumentazioa. Makinen
erabilera- eta mantentze-dokumentazioa. Ingurumena babesteari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak.
Produktu kimikoak eta enbalajeak biltegiratzeari, manipulatzeari, biltzeari eta ezabatzeari buruzko arau teknikoak eta
legedia. Erabilitako produktuen segurtasun-fitxak. Prozesuen jarraipen-fitxak edo -dokumentuak. Mantentze-parteak.

Harri naturaleko artisau- eta zaharberritze-obrak

Lan-parteak. Biltegiko fitxak. Harriaren erabilera eta lan tradizionalei buruzko dokumentazio historikoa. Interneten
dauden baliabideak eta dokumentazioa.
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III PRESTAKUNTZA

1. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO ARTISAU-OBREN MARRAZKIAK,
EREDUAK ETA AURREKONTUAK
2. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO OBREN LANKETA ARTISAU-MODUAN
3. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO OBREN MANTENTZEA ETA, HALA
BADAGOKIO, ZAHARBERRITZEA
4. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO ARTISAU- ETA ZAHARBERRITZEOBRETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
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1. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO ARTISAU-OBREN MARRAZKIAK, EREDUAK ETA
AURREKONTUAK
Kodea: MF1372_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC1372_2: Harri naturaleko artisau-obren marrazkiak, ereduak eta

aurrekontuak egitea.

Iraupena: 200 ordu
1.1 prestakuntza-atala
ARTISAU-OBREN BOZETOAK ETA PLANOAK
Kodea: UF1058
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1 Artisau-proiektu baten egitura, dokumentuak eta eduki orokorrak deskribatzea eta proiektuan biltzen diren
dokumentazioa eta irudikapen grafikoak interpretatzea.
EI1.1 Artisau-proiektu bat osatzen duten osagaiak eta proiektuaren egitura deskribatzea eta proiektuaren alderdi
guztiak irudikatzeko egokienak diren baliabideak ezagutzea.
EI1.2 Harri naturaleko artisau-proiektu bat lantzeko dokumentazio-iturriak identifikatzea eta proiektuaren ezaugarri eta
eduki nagusiak ezagutzea.
EI1.3 Artisau-proiektuetan erabiltzen diren irudikapen grafikoko sistema guztiak ezagutzea (diedrikoa, axonometrikoa,
plano kotatuak eta perspektibak), eta horien ezaugarriak eta propietateak identifikatzea.
EI1.4 Kolore-esfera eta eskala kromatikoa ezagutzea eta kolore primarioak eta sekundarioak identifikatzea.
EI1.5 Irudikapen grafikoko programa informatiko nagusiak bereiztea eta horien ezaugarriak eta aplikazioak
identifikatzea.
EI1.6 Artisau-obrak hiru dimentsiotan irudikatzeko erabiltzen diren ereduen eta maketen motak deskribatzea eta
horien aplikazioekin, erabilitako materialekin, eskalekin eta definizio-mailarekin lotzea.
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A2 Bozetoak marraztea, dela eskuz, dela ordenagailuz, artisau-obrak irudikatzeko eta irudikapen grafikoko hainbat teknika
erabiltzea.
EI2.1: Marrazketako eta konposizioko oinarrizko kontzeptuak zerrendatzea eta forma geometrikoak eta horien
konbinazioak identifikatzea.
EI2.2 Argia eta itzala irudikatzeko teknikak identifikatzea eta aplikatzea bolumenak erreproduzitzeko, eta tekniken
funtzio nagusiak ezagutzea.
EI2.3 Objektuak bi dimentsiotan lerroen bitartez irudikatzeko teknikak aplikatzea eta eskalak, proportzioak eta
perspektibak identifikatzea.
EI2.4 Argi eta itzalen teknikak (marradura) identifikatzea eta aplikatzea bolumenak irudikatzeko, eta tekniken
ezaugarriak ezagutzea.
EI2.5 Arte- eta artisau-obren marrazkiak margotzeko teknikak eta materialak ezagutzea eta aplikatzea, bakoitzaren
propietateak eta ezaugarriak ezagutzea eta irudikatu beharreko materialekin edo testurekin lotzea.
EI2.6 Programa informatiko nagusiak erabiltzea marrazki artistikoak egiteko eta programa horien funtzio eta aplikazio
nagusiak ezagutzea.
EI2.7 Bozetoak eta marrazkiak sailkatzeko, ordenatzeko eta artxibatzeko sistemak adieraztea eta horien ezaugarriak
eta aplikazioa deskribatzea.
EI2.8 Argibide orokorrak edo objektu erreal bat/batzuk abiapuntu hartuta, artisau-obra baten bozetoa egitea eskuz:

Harri naturaleko artisau- eta zaharberritze-obrak

- Objektu bakoitzaren lerroak trazatuta, jatorrizko proportzioei eutsita.
- Bolumenak erreproduzituta argien eta itzalen bitartez.
- Kolorea aplikatuta materialen eta testuren arabera.
- Egindako bozetoak gordeta eta artxibatuta.
CE2.9 Argibide orokorrak edo objektu erreal bat/batzuk abiapuntu hartuta, artisau-obra baten bozetoa egitea dagokion
programa informatikoarekin:
- Objektu bakoitzaren lerroak trazatuta, jatorrizko proportzioei eutsita.
- Bolumenak erreproduzituta argien eta itzalen bitartez.
- Kolorea aplikatuta.
- Egindako bozetoak gordeta eta artxibatuta.
A3 Marrazki teknikoak egitea, dela eskuz, dela aplikazio informatiko espezifikoak erabilita, artisau-obrak zehatz-mehatz
irudikatzeko, betiere bozetoak eta/edo marrazki artistikoak eta informazio grafikoa abiapuntu hartuta.
EI3.1 Arte- eta artisau-proiektuetan erabiltzen diren irudikapen grafikoko sistema guztiak ezagutzea (diedrikoa,
axonometrikoa, plano kotatuak eta perspektibak), eta horien ezaugarriak eta aplikazioak identifikatzea.
EI3.2 Irudikapen-sistemak artisau-obren motekin lotzea, ezaugarriak eta adierazi beharreko ideiaren arabera.
EI3.3 Kotak, errotuluak, sinboloak eta legendak adierazteko sistema normalizatuak deskribatzea eta aplikatzea, eta
dagozkien eskalak erabiltzea.
EI3.4 Marrazketa teknikoko programa informatiko nagusiak erabiltzea, eta horien funtzio eta aplikazio nagusiak
identifikatzea.
EI3.5 Marrazki teknikoak sailkatzeko, ordenatzeko eta artxibatzeko sistemak erabiltzea eta horien aplikazio nagusiak
identifikatzea.
EI3.6 Arte- edo artisau-obra baten planoak eta zati-planoak egitean (eskuz edo ordenagailuz), honako lan hauek egin
behar dira:
- – Irudikapen-sistema egokia hautatzea obraren ezaugarriak kontuan izanik.
- – Eskala egokia hautatzea, behar besteko definizio-maila eskaintzearren.
- – Xehetasun-marrazkiak eta zati-planoak egitea.
- – Kotatzea sistema normalizatuarekin.
- – Sinbologia eta legendak delineatzea.
- – Planoak artxibatzea euskarri konbentzionalean edo digitalean.

Edukiak:
1. Artisau-proiektuak.
- Proiektua definitzea: egitura, forma, dimentsioak.
- Dokumentazio-iturriak eta -baliabideak: liburuak, aldizkari espezializatuak, Internet.
- Materialak (harria, zura, metala, sintetikoak):
• Hautaketa.
• Materiala bilatzea: erabilgarritasuna, kantitatea, dimentsioak.
• Materialaren kontrastearen laginak.
- Sortutako dokumentazioa erregistratzeko, kodetzeko eta artxibatzeko sistemak.

2. Artisau-proiektuen bozetoen marrazkia.
-

Bozetoak marrazteko teknikak.
Marrazketako materialak eta lanabesak.
Lerroa. Planoa eta bolumena. Objektuak bi dimentsiotan irudikatzea.
Proportzioa. Eskalak. Perspektibak.
Kolorea. Kolore primarioak eta sekundarioak. Kolore-esfera eta eskala kromatikoa. Kolore-teknikak. Materialak.
Erabilera.
Testurak. Materialak eta akaberak irudikatzea.
Argia eta itzalak. Funtzioak. Bolumenak irudikatzea
Konposizioak forma geometrikoekin.
Forma organikoak.
Giza irudia: proportzioak.

3. Marrazketako programa informatikoak artisau-proiektuetan aplikatzea.
- Diseinuko aplikazio informatikoak:
• Ezaugarriak.
• Aplikazioak.
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• Bi eta hiru dimentsioko marrazkia.
• Entitateak, solidoak, blokeak, objektuak, geruzak.
• Betegarriaren eta koloreztatzearen funtzioak, patroiak.
• Efektuak eta iragazkiak.
- Marrazketa teknikoko programa informatikoak:
• Ezaugarriak.
• Aplikazioak.
• Marrazketa bektoriala. Entitateak, solidoak, blokeak, objektuak, geruzak.
• Efektuak eta iragazkiak.
• Kalkulu-funtzioak.
- Sortutako dokumentazioa erregistratzeko, kodetzeko eta artxibatzeko sistemak.
- Lanak aurkeztea. Inprimaketa.

4. Marrazketa teknikoa artisau-proiektuetan aplikatuta.
- Marrazketa teknikoko materialak eta lanabesak.
- Marrazketa teknikoko programa informatikoak.
- Irudikapen-sistemak:
• Sistema diedrikoa.
• Plano kotatuen sistema.
• Sistema axonometrikoa.
• Cavaliere perspektiba.
• Perspektiba konikoa.
- Irudikapen-sistemaren hautaketa.
- Irudikapen-sistema aplikatzea hasierako bozetoa abiapuntu hartuta.
- Eskalak. Hautaketa. Aplikazioa.
- Xehetasunak. Lanketa.
- Zati-planoak. Lanketa.
- Normalizazioa:
• Sinbologia.
• Errotulazioa.
• Kotazioa.
• Legendak.
- Marradura. Aplikazioa.
- Patroiak.
- Marrazki teknikoak sailkatzeko, ordenatzeko eta artxibatzeko sistemak.

1.2 prestakuntza-atala
TXANTILOIAK ETA EREDUAK EGITEA
Kodea: UF1059
Iraupena: 80 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Txantiloiak egitea artisau-obretan formak trazatzeko eta/edo egiaztatzeko, eta kopurua eta erabilitako materiala obramoten eta lanketa-prozesuen arabera egokitzea.
EI1.1 Artisau-lanetako formak trazatzeko eta egiaztatzeko beharrezkoak diren txantiloiak diseinatu eta marrazteko
teknikak identifikatzea, proiektu definitu bat abiapuntu hartuta eta egin beharreko obraren eta lanketa-prozesuaren
arabera.
EI1.2 Euskarri-materialen gainean txantiloien profila trazatzeko prozesua identifikatzea, aldez aurreko diseinuarekin
bat datozela ziurtatzea eta txantiloiaren neurriak abiapuntu hartutako planoetan adierazitakoekin bat datozela
egiaztatzea.
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EI1.3 Txantiloiak mozteko prozesua identifikatzea, txantiloia definitzen duten lerroak edo puntuak errespetatuta, baita
sorbatzak akabatzeko prozesua ere.
EI1.4 Osasun- eta segurtasun-arriskuei dagokienez, txantiloiak egitean erabiltzen diren materialen, erreminten eta
makineriaren manipulazioarekin loturikoak ezagutzea eta hartu beharreko prebentzio-neurriekin lotzea.
EI1.5 Artisau-obra baterako txantiloiak egitean, proiektuaren dokumentazio teknikoa eta/edo argibide orokorrak
abiapuntu hartuta, honako lan hauek egin behar dira:
- Obraren formak trazatzeko eta egiaztatzeko zenbat txantiloi behar diren identifikatzea.
- Txantiloiak egiteko euskarri-material egokia hautatzea.
- Ebaketako eta akabatzeko makineria edo lanabesak hautatzea.
- Horien egoera operatiboa eta segurtasun-baldintzak egiaztatzea indarreko araudiari jarraikiz.
- Txantiloi bakoitza dokumentazioari jarraikiz diseinatzea.
- Txantiloia egiteko hautatutako materialaren gainean diseinu bakoitzaren profilak marraztea, dagozkion
forma eta neurriekin, eskala errealean.
- Txantiloiak moztea marrazki kotatuetan edo dokumentazioak definitzen dituzten lerro edo puntuetara ahalik
eta gehien hurbilduta.
- Sorbatzak akabatzea.
- Txantiloi bakoitzaren profilak euskarri-materialaren gainean trazatzea.
- Txantiloiaren neurriak eta abiapuntu hartutako planoetan adierazitakoak bat datozela egiaztatzea.
- Egindako obra txantiloiarekin eta dokumentazio teknikoan ezarritakoarekin bat datorrela egiaztatzea
gerora.
A2: Proiektuak hiru dimentsiotan irudikatzea modelatze-tekniken eta teknika mistoen bitartez (mihiztatzea, gehitzea, tailaketa
eta bestelakoak), materialen arabera erreminta eta lanabes egokiak erabilita.
EI2.1 Maketak eta ereduak egiteko erabil daitezkeen materialak deskribatzea eta horien aplikazio-ezaugarriak
bereiztea.
EI2.2 Maketak eta ereduak egiteko erabiltzen diren teknikak, erremintak eta lanabesak identifikatzea eta erabili
beharreko materialekin lotzea.
EI2.4 Bolumenak sortzeko tekniken ezaugarriak zehaztea eta metodo guztiak bereiztea: gehitzea, kentzea eta
bestelakoak, eta hainbat eskala aplikatzea.
EI2.5 Bolumenak birtualki, 3Dko aplikazio informatikoen bitartez sortzeko teknikak erabiltzea eta egin beharreko
objektua zehatz-mehatz irudikatzea.
EI2.6 Maketak eta ereduak fabrikatzeko armadura-motak ezagutzea eta horien aplikazioak bereiztea.
EI2.7 Ereduen eta maketen akabera-motak eta -teknikak identifikatzea, eta erabilitako materialarekin eta gerora
izango duen erabilerarekin lotzea.
EI6.8 Bozeto edo marrazki artistiko edo teknikoak abiapuntu hartuta eta argibide orokorrei jarraikiz, hiru dimentsioko
eredu bat egitea adierazitako teknikak eta materialak erabilita.

Edukiak:
1. Txantiloiak egitea.
-

Marrazkiak eta dokumentazio teknikoa interpretatzea.
Egin beharreko txantiloi-mota.
Txantiloiak egiteko teknikak.
Erabilitako materialak: zura, metalezko xafla, azetatoak, poliestirenoa, kartoi mehea, landare-papera eta
bestelakoak.
Txantiloiak ebakitzeko elementuak: zerrak, limak, guraizeak, ebakigailuak, lixak eta bestelakoak.
Teknikak, materialak eta ekipamenduak hautatzea. Irizpideak.
Txantiloiaren diseinua/marrazketa.
Materialaren gainean trazatzeko teknikak.
Formak eta neurriak egiaztatzea.
Txantiloia ebakitzea.
Sorbatzen tratamendua.
Arriskuak eta segurtasun-elementuak txantiloiak ebakitzeko, lantzeko eta akabatzeko prozesuetan.
Hondakinen kudeaketa.

2. Ereduak eta maketak egitea.
- Espazio kontzeptua, positibo eta negatibo kontzeptuak.
- Hiru dimentsioko hizkuntzaren adierazpen-elementuak: forma, funtzioa eta egitura.
- Teknika bolumetrikoak:
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-

• Gehitzea.
• Kentzea.
• Bestelakoak.
Lantzeko teknika hautatzea.
Erabilitako materialak: buztina, igeltsua, plastilina, poliestirenoa, zurak, alanbreak, itsasgarriak, erretxinak eta
bestelakoak. Hautaketa.
Makinak, lanabesak eta erremintak, eskuzkoak eta elektrikoak: disko-makinak eta akabatzeko fresatzeko makinak,
txotxak, espatulak, hustugailuak, mailuak, kurrikak, ebakigailuak eta bestelakoak. Hautaketa. Erabilera.
Egiturak eta armadurak. Motak. Hautaketa. Egitea.
Eskalak aplikatzea. Handitze- eta txikitze-prozesuak eta –motak.
Formak eta neurriak egiaztatzea.
Kolorea eta testura. Akaberak. Motak. Teknikak. Hautaketa. Egitea.
Laneko arriskuen prebentzioa.
Hondakinen kudeaketa.

3. Txantiloiak eta ereduak egitea 2Dko eta 3Dko programa informatikoekin.
-

Txantiloien trazatua aplikazio informatikoen bitartez.
Txantiloiak ebakitzea sistema automatizatuen bitartez.
Ereduak diseinatzea 3Dko programa informatikoen bitartez.
3Dko ereduak sortzea zenbakizko kontroleko sistemen bitartez.
Txantiloiak egiteko materialak, motak.

1.3 prestakuntza-atala
ARTISAU-OBREN AURREKONTUAK EGITEA
Kodea: UF1060
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1 Artisau-proiektuen aurrekontuak egitea eta partida guztien kostua identifikatzea eta balioestea.
EI1.1 Aurrekontu bateko atalak kapituluen eta obra-unitateen arabera sailkatzea eta obra batean erabiltzen diren
prozesuekin, materialekin eta baliabideekin lotzea.
EI1.2 Harri naturaleko artisau-lan nagusietan erabiltzen diren materialen kantitateak kalkulatzea.
EI1.3 Harri naturaleko artisau-lan nagusiak egiteko beharrezkoak diren denborak,
EI1.4 Materialen, produktuen, lanabesen, erreminten eta bestelakoen kostuei buruzko informazio eguneratua lortzea
eta merkatuko ohiko prezioak bereiztea.
EI1.5 Atalen prezioa kalkulatzea dagozkien kostuen (materialak, ekipamenduak, eskulana eta bestelakoak) arabera.
EI1.6 Guztizko aurrekontua ateratzea atal guztien batura partzialak abiapuntu hartuta, eta kapituluen arabera
ordenatzea.
EI1.7 Aurrekontuak egiteko erabiltzen diren dokumentuak identifikatzea eta aurkezteko moduak bereiztea, dela
eskuzko euskarrian, dela euskarri digitalean.
EI1.8 Harri naturaleko obra baten aurrekontuan:
- Proiektu-mota eta obraren lantze-prozesuak identifikatzea emandako espezifikazioak abiapuntu hartuta.
- Behar izango diren materialak eta materialen kantitateak kalkulatzea.
- Material horien aleko kostuari buruzko informazioa lortzea eta guztizko batura egitea, kalkulatutako
zenbatekoen arabera.
- Beharrezkoak diren lanabesak, erremintak, ekipamenduak eta bestelako baliabide materialak
identifikatzea.
- Baliabide horien kostua (eskuratzea, amortizatzea, alokatzea, besteak beste) kalkulatzea.
- Prozesu bakoitzerako zenbat ordu behar izango den kalkulatzea, baita guztizko batura ere.
- Guztizko aurrekontua egitea eta kapituluen eta obra-unitateen arabera ordenatuta aurkeztea.
- Dagokion dokumentazioa hautatzea eta betetzea, zehatz-mehatz eta modu ordenatuan.
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Edukiak:
1. Harri naturaleko artisau-obren aurrekontua egitea.
- Aurrekontuaren egitura: kapituluak eta obra-unitateak.
- Materialak: kantitateak kalkulatzea.
- Obra-unitateen kostua:
• Materiala.
• Makinak, erremintak, lanabesak.
• Instalazioak, baliabide osagarriak.
• Langileak.
• Enbalajeak.
• Garraioa.
• Jartzea.
• Gastu orokorrak (hornidurak eta bestelakoak).
- Kapituluen arabera ordenatzea.
- Denborak kalkulatzea.
- Merkataritzako marjina (etekinak, %-a).
- Partzialak eta guztizkoak kalkulatzea.
- Aurrekontua aurkezteko formatua.
- Egoera-orriak.
- Aurrekontuak kalkulatzeko aplikazio informatikoak.
- Aurrekontuen kontrola eta jarraipena.
- Artxiboa.

2

2. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO OBREN LANKETA ARTISAU-MODUAN
Kodea: MF1373_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1373_2: Harri naturaleko obrak artisau-moduan egitea.
Iraupena: 220 ordu
2.1 prestakuntza-atala
HARRI NATURALEKO OBREN TAILAKETA
Kodea: UF1061
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Harri-moten ezaugarriak bisualki ezagutzea eta harri naturaleko artisau-lanak egiteko egokiak zein diren identifikatzea.
EI1.1 Artisau-lanak egiteko erabiltzen diren harri-moten ezaugarriak bisualki ezagutzea eta erreferentziazko laginekin
alderatzea.
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EI1.2 Harri-moten ezaugarri fisikoak bisualki bereiztea eta hainbat lan-mota egiteko egokiak zein diren identifikatzea.
EI1.3 Harri naturalaren mota guztien ebaketa-planoak ezagutzea eta azken lanaren akaberan eta ezaugarri fisikomekanikoetan duen eragina identifikatzea.
EI1.4 Gainazalaren tratamenduak edo akaberak identifikatzea eta harri-motekin lotzea.
A2 Harri naturaleko artisau-lanetarako erabiltzen diren teknikak identifikatzea, baita ekipamenduak, makineria, erremintak,
instalazioak eta baliabide osagarriak ere, eta ezaugarriak, funtzioak eta aplikazioa bereiztea.
EI2.1 Ebaketako, tailaketako eta akaberako prozesuetan kontrolatu beharreko parametro nagusiak (abiadura, emariak
eta bestelakoak) identifikatzea, eta balio optimoak ezagutzea harri-motaren, egin beharreko lanaren eta erabili
beharreko makineriaren eta lanabesaren ezaugarrien arabera.
EI2.2 Instalazioetako, makineriako eta ekipamendu osagarrietako lehen mailako mantentze-eragiketa nagusiak
deskribatzea eta eragiketen maiztasuna eta erabilgarritasuna ezagutzea.
EI2.3 Jasotze-sistema nagusiak identifikatzea eta horien ezaugarriak, aplikazioa eta segurtasun-elementuak
bereiztea.
EI2.4 Euste-elementu osagarriak identifikatzea eta hainbat lanetan duten aplikazioa adieraztea, baita muntatzeko eta
desmuntatzeko sistema ere.
EI2.5 Harri naturaleko obren gainazala baliabide fisikoen bitartez ebakitzeko, tailatzeko eta tratatzeko prozedurek
pertsonengan duten eragin negatiboa zenbatekoa den identifikatzea eta eragin ditzaketen kalteak ezagutzea.
EI2.6 Harri naturaleko artisau-obrak egitean erabiltzen diren makina eta baliabide osagarrien segurtasun-elementuen
egoera eta funtzionamendua zein den ezagutzea eta egoera edo erabilera desegokiaren ondorioz pertsonengan
eragin ditzaketen kalteak adieraztea.
EI2.7 Harri naturaleko artisau-obrak egitearekin loturiko segurtasun-arau nagusiak identifikatzea eta horien aplikazioa
adieraztea.
EI2.8 Segurtasun-ekipamenduak eta -baliabideak identifikatzea, baita harri naturaleko artisau-obrak egiteko
prozesuetarako egokiak ote diren ere.
A3 Ebaketako, tailaketako edo fresaketako eragiketak egitea prozedura teknikoei jarraikiz, harri naturalaren motaren eta egin
beharreko lanaren arabera eta ingurumena babesteari buruzko araudia errespetatuta.
EI3.1 Baliabide mekanikoen eta eskuzkoen bidezko arbastatze- eta ebaketa-prozedurak zehaztea eta makineriaren
funtzionamenduko parametro optimoak eta lanabesen egoera ezagutzea.
EI3.2 Zuzeneko edo zeharkako tailaketa-prozedurak bereiztea erremintak eta eskuzko makineria erabilita, eta kasu
bakoitzean erabili beharreko aplikazioak eta erreminta- eta makineria-motak bereiztea.
EI3.3 Ebakitzeko eta fresatzeko sistema automatikoak ezagutzea eta makinen aplikazioak eta funtzionamenduko
parametro optimoak ezagutzea, baita lanabesen egoera egokia ere.
EI3.4 Makineriako, ekipamendu osagarrietako eta erreminten lehen mailako mantentze-eragiketak deskribatzea, eta
maiztasun optimoa identifikatzea eragiketen arabera.
EI3.5 Harri naturaleko artisau-obra baten eskuzko ebaketako eta tailaketako lan batean, bozetoak eta multzo-plano
nahiz xehetasun-planoak abiapuntu hartuta, eta segurtasunari eta ingurumena babesteari buruzko arauak
errespetatuta, honako lan hauek egin behar dira:
- Lanabesak eta erremintak hautatzea.
- Lanabesen egoera egiaztatzea eta, kasuan kasu, doitzea.
- Harri-blokea arbastatzea.
- Bozetoan eta/edo planoetan emandako forma lortzeko beharrezkoak diren ebaketak egitea.
- Objektuaren lerroak eta formak tailatzea.
- Obra bozetoekin eta hasierako planoekin bat datorrela egiaztatzea.
- Desbideratzeak zuzentzea edo doitzea emandako diseinuaren arabera.
- Segurtasunari eta ingurumenari buruzko arauak errespetatzea.
EI3.6 Harri naturaleko artisau-obra bat egiteko, ebaketa eta fresaketa automatikoko lan batean, bozetoak eta multzoplano nahiz xehetasun-planoak abiapuntu hartuta, honako lan hauek egin behar dira:
- Makineria hautatzea.
- Harri-blokea makinan ipintzea.
- Makineria doitzea.
- Funtzionamendu-parametroak kontrolatzea.
- Blokea ebakitzea eta fresatzea, eta desbideratzeak izanez gero, zuzenketak edo doitzeak egitea, betiere
segurtasunari eta ingurumenari buruzko araudia errespetatuta.
- Diseinatutako artisau-obra egitea.
- Obra bozetoekin eta hasierako planoekin bat datorrela egiaztatzea.
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Edukiak:
1. Harri naturala: motak eta ezaugarriak.
- Harri naturalaren motak. Ezaugarriak:
• Ezaugarri mineralogikoak eta kimikoak.
• Ezaugarri fisikoak.
• Ezaugarri mekanikoak.
• Eraikuntza-ezaugarriak.
- Harri-motak bisualki identifikatzea.
- Ebaketa-planoak ezagutzea.
- Harria hautatzea. Hautatze-irizpideak.
- Blokeak aukeratzea. Hautatze-irizpideak.

2. Ebaketako, tailaketako eta fresatzeko instalazioak, ekipamenduak, makineria, erremintak eta lanabesak.
Ebaketan, tailaketan eta akaberan erabilitako makinak.
Erremintak: prestatzea eta zorroztea.
Instalazioak eta ekipamendu osagarriak.
Jasotze-sistemak.
Euste-elementuak eta aldamioak.
Hautsa erauzteko sistemak
Segurtasun-neurriak:
• Norbera babesteko elementuak.
• Makinen segurtasun-gailuak.
- Ingurumena babesteko neurriak. Hondakinak: sailkapena eta biltegiratzea.
- Makineriaren eta lanabesen mantentze-lanak:
• Maiztasuna eta aldizkakotasuna.
• Mantentze-lanetako plana.
• Laneko eskuliburuak, argibide teknikoak eta mantentze-lanei buruzkoak.
• Mantentze-lanen fitxak.
- Garbitzeko eragiketak.
-

3. Harri naturalaren ebaketa eta arbastatzea.
Marrazkiak eta dokumentazio teknikoa interpretatzea.
Harria V forman edo eskuz ebakitzea.
Harria ebakitzeko eskuzko erremintak. Erabilera.
Ebaketa mekanikoa. Teknikak eta prozedurak:
• Zulaketa eta ziriak; mortero hedakorra.
• Disko diamantatua.
• Hari diamantatua.
• Zenbakizko kontroleko makinak.
- Ebaketako prozesu operatiboa:
• Ebaketa-prozesuaren antolamendua: faseak, eragiketak, sekuentziak.
• Blokea ebaketako plataforman edo mahaian modu seguruan ipintzea.
• Ebaketako lanabesak. Hautaketa. Jartze-lanak. Mantentze-lanak. Aldaketa.
• Ebaketa-parametroak: ezarpena, kontrola eta doitzea.
• Ebaketa egitea: angelua, orientazioa, presioa.
• Ekipamendu osagarrien eta horniduren kontrola. Doikuntza.
• Norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea.
• Makinen segurtasun-elementuak egiaztatzea.
- Arbastatzea erremintekin (eskuzkoak, elektrikoak eta pneumatikoak):
• Arbastatze-prozesuaren antolamendua: faseak, eragiketak, sekuentziak.
• Arbastatzeko plataforman edo mahaian blokea modu seguruan ipintzea.
• Arbastatzeko lanabesak. Hautaketa. Jartze-lanak. Mantentze-lanak. Aldaketa.
• Arbastatzea egitea.
• Ekipamendu osagarrien eta horniduren kontrola. Doikuntza.
-

4. Harri naturaleko artisau-obren tailaketa.
- Tailaketako teknika eta prozedura tradizionalak.
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-

Eskuzko lanabesak eta erremintak. Hautaketa. Erabilera.
Tailaketako teknika eta prozedura mekanikoak.
Makina elektrikoak eta pneumatikoak. Hautaketa. Erabilera.
Ebaketako lanabesak. Hautaketa. Jartze-lanak. Mantentze-lanak. Aldaketa.
Harrizko obraren lerroak trazatzea.
Txantiloiak erabiltzea.
Handitzeko, murrizteko edo kopiatzeko teknikak erabiltzea.
Funtzionamenduko parametro optimoak: ezarpena, kontrola eta doitzea
Tailaketa egitea: angelua, orientazioa, presioa.
Ekipamendu osagarrien eta horniduren kontrola. Doikuntza.
Norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea.
Makinen segurtasun-elementuak egiaztatzea.
Emaitzak egiaztatzea: egiaztapenak, desbideratzeak, zuzenketak.
Kalitate-kontroleko dokumentazioa beteta.

5. Harri naturaleko obren fresaketa.
-

Fresatze-eragiketak: faseak. Prozesu operatiboa.
Harri naturala fresatzeko makineria. Erabilera.
Zenbakizko kontroleko makinak. Programazioa.
Funtzionamendu-parametroak: ezarpena, kontrola eta doitzea.
Ebaketako lanabesak: Hautaketa. Jartze-lanak. Mantentze-lanak. Aldaketa. Balio-bizitza.
Fresatze-makinak doitzea.
Arbastatzea egitea: angelua, orientazioa, presioa.
Ekipamendu osagarrien eta horniduren kontrola. Doikuntza.
Norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea.
Makinen segurtasun-elementuak egiaztatzea.
Emaitzak egiaztatzea: egiaztapenak, desbideratzeak, zuzenketak.

2.2 prestakuntza-atala
HARRI NATURALEKO OBREN GAINAZALEKO AKABERAK
Kodea: UF1062
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Harri naturalean gainazaleko tratamendu fisikoak eta kimikoak aplikatzea, harri naturalaren motaren eta lortu beharreko
gainazal-akaberaren arabera eta ingurumen-araudia errespetatuta.
EI1.1 Harri naturalari aplika dakizkiokeen akabera fisikoak eta kimikoak zerrendatzea eta horiek lortzeko
beharrezkoak diren eragiketak, makinak eta lanabesak identifikatzea, harri-motaren arabera.
EI1.2 Mutxardatzeko eta ebakigune luzeak egiteko prozedurak zehaztea eta presio eta aho egokiak ezagutzea
material-motaren eta lortu nahi den efektuaren arabera.
EI1.3 Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko prozedurak bereiztea eta presio, abiadura eta urratzaile egokia adieraztea,
material-motaren eta lortu nahi den akaberaren arabera.
EI1.4 Hareaz igurzteko prozedurak zehaztea eta presioen erregulazioa eta urratzaile egokiak adieraztea, materialmotaren eta lortu nahi den akaberaren arabera.
EI1.5 Garreztatzeko prozedurak identifikatzea eta nahastea eta aho-muturrak egokiak izateko baldintzak adieraztea,
material-motaren eta lortu nahi den akaberaren arabera.
EI1.6 Patinak eta murgiltze bidezko, proiekzio bidezko edo bestelako prozeduren bidezko bestelako prestakin
kimikoak zehaztea, harri-motaren eta lortu beharreko akaberaren arabera, eta produktu kimikoen manipulaziorako eta
bilketarako segurtasunari eta ingurumen-babesari buruzko irizpide orokorrak adieraztea.
EI1.7 Harri naturalaren gainazaleko tratamenduak egitean erabiltzen diren produktu kimikoen manipulazioarekin
loturiko pertsonentzako arriskuak sailkatzea eta eragin ditzaketen kalteak identifikatzea.

Harri naturaleko artisau- eta zaharberritze-obrak

EI1.8 Gainazaleko akabera-prozesu fisiko eta kimikoetan erabiltzen diren makinen eta erreminten lehen mailako
mantentze-prozedurak deskribatzea eta maiztasuna adieraztea, eragiketa bakoitzaren arabera.
EI1.9 Harri naturaleko artisau-obra baten dokumentazio teknikoa abiapuntu hartuta, zehaztutako gainazaleko
tratamendu fisikoak aplikatzea:
- Sistema eta teknika hautatzea zehaztutako akaberaren arabera.
- Lanabesak, erremintak eta makineria hautatzea.
- Akaberako erremintak edo makina maneiatzea eta martxan dagoen bitartean funtzionamendua
kontrolatzea, eraginkortasuneko, segurtasuneko eta kalitatezko irizpideei jarraikiz.
- Akabera-eragiketa bakoitzaren ondoren lortutako emaitza egiaztatzea.
- Akaberako makinen eta erreminten garbiketa eta lehen mailako mantentze-lanak egitea.
- Akabera kimikoko hondakinak biltegiratzea eta desagerraraztea, ingurumena babesteari buruzko arauei
jarraikiz.
EI1.10 Harri naturaleko artisau-obra baten dokumentazio teknikoa abiapuntu hartuta, zehaztutako gainazaleko
tratamendu kimikoak aplikatzea:
- Produktu kimikoa eta aplikatzeko teknika hautatzea zehaztutako akaberaren arabera.
- Erremintak eta ekipamenduak hautatzea.
- Produktu kimikoak prestatzea beharrezkoak diren kantitatean, nahastean eta kontzentrazioan.
- Akaberako erremintak edo makina maneiatzea eta martxan dagoen bitartean funtzionamendua
kontrolatzea, eraginkortasuneko, segurtasuneko eta kalitatezko irizpideei jarraikiz.
- Akabera-eragiketa bakoitzaren ondoren lortutako emaitza egiaztatzea.
- Akaberako makinen eta erreminten garbiketa eta lehen mailako mantentze-lanak egitea.
- Akabera kimikoko hondakinak biltegiratzea eta desagerraraztea, ingurumena babesteari buruzko arauei
jarraikiz.

Edukiak:
1. Harri naturaleko artisau-obren leunketa.
- - Leuntzea eta apar-harriz igurztea:
• Ezaugarriak, propietateak eta aplikazioak.
• Makinak, erremintak eta baliabide osagarriak.
• Leuntzeko lanabesak: harriak, pastillak, lixak edo bestelakoak.
• Urratzaileak: sekuentzia materialaren arabera.
• Abiaduraren eta presioaren kontrola.
- Emaitzak egiaztatzea.
- Laneko arriskuen prebentzioa leuntzean eta apar-harriz igurztean.
- Hondakinen kudeaketa.
- Ekipamenduen garbiketa.
- Ekipamenduen eta makineriaren prebentzioko mantentze-lanak. Maiztasuna eta aldizkakotasuna. Mantentze-lanen
fitxak.
- Kalitate-kontrola. Sailkapena akaberaren arabera.

2. Harri naturalaren gainazaleko akaberako tratamendu fisikoak.
- Mutxardura: ezaugarriak, propietateak eta aplikazioak. Makinak, erremintak, lanabesak eta baliabide osagarriak.
Testura-motak. Presioaren kontrola.
- Garreztatzea: ezaugarriak, propietateak eta aplikazioak. Makinak, erremintak, lanabesak eta baliabide osagarriak.
Gas-motak eta nahastearen ehunekoa.
- Hareaz igurztea eta granailatzea: ezaugarriak, aplikazioak. Makineria eta instalazioak eta baliabide osagarriak.
Urratzaileak. Granulometriak. Presioen erregulazioa.
- Ebakigune luzeak egitea: ezaugarriak eta aplikazioak.
- Tratamendu fisikoen eta kimikoen konbinazioa.
- Merkatuko akabera berriak.
- Akabera fisikoaren emaitzak egiaztatzea.
- Laneko arriskuen prebentzioa akabera fisikoak aplikatzean.
- Hondakinen kudeaketa.
- Ekipamenduen garbiketa.
- Ekipamenduen eta makineriaren prebentzioko mantentze-lanak. Maiztasuna eta aldizkakotasuna. Mantentze-lanen
fitxak.
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3. Harri naturalaren gainazaleko akaberako tratamendu kimikoak.
Harri naturalaren tratamendu kimikoak: motak, ezaugarriak, propietateak eta aplikazioak.
Produktuen espezifikazio teknikoak.
Produktuak prestatzea: kantitateak, proportzioak eta sekuentziak.
Aplikazio-teknikak: murgiltzea, proiekzioa, inpregnatzea.
Instalazioak eta makineria. Maneiua. Funtzionamenduaren kontrola.
Emaitzak egiaztatzea.
Prestakin kimikoen biltegiratzea eta manipulazioa.
Ekipamenduen garbiketa.
Laneko arriskuen prebentzioa tratamendu kimikoen eragiketetan: laneko ekipamenduak erabiltzeko arauak eta
erabili beharreko produktuak.
- Ingurumena babestea. Hondakinak neutralizatzea, kontrolatzea eta kudeatzea.

-

2.3 prestakuntza-atala
ARTISAU-OBREN MUNTAKETA, ENBALAJEA ETA GARRAIOA
Kodea: UF1063
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Harri naturaleko artisau-obrak muntatzea; horretarako, jartzeko eta eusteko hainbat sistema osagarri, hainbat
ainguraketa-sistema eta mortero erabili behar dira.
EI1.1 Obraren aurre-muntaketa tailerrean egitea zein kasutan komeni den identifikatzea eta elementu guztiak doitzen
eta egikaritzen direla bermatzeko beharrezkoa den aurremuntaketa-mota ezagutzea.
EI1.2 Harrizko elementuak elkarren artean edo beste euskarri batzuen gainean ainguratzeko sistemak eta prozedurak
azaltzea eta bakoitzaren funtzionamendua eta aplikazioak ezagutzea.
EI1.3 Harri naturaleko elementuak ainguratzeko erabiltzen diren itsasgarrien eta morteroen motak identifikatzea eta
prestatzeko, aplikatzeko eta akaberako prozedurak deskribatzea (testura eta kolorea).
EI1.4 Muntaketa-eragiketetan eskoren edo zinbrien bidez eusteko eta sostengatzeko sistemak ezagutzea eta
bakoitzaren aplikazio-ezaugarriak adieraztea.
EI1.5 Aldamio-motak muntatzeko eta desmuntatzeko prozedura deskribatzea, segurtasun-arauak ezagutzea eta
denborak minimizatzea.
EI1.6 Harri-kargak eskuzko jasotze- eta desplazamendu-sistemen bitartez manipulatzeko prozedura definitzea eta
pertsonengan eta obran bertan eragin dezakeen kaltea adieraztea.
EI1.7 Harri naturaleko obrak manipulatzeari eta jartzeari atxikitako lan-arriskuak ezagutzea eta pertsonen
segurtasunean izan ditzakeen ondorioak identifikatzea.
EI1.8 Harri naturaleko artisau-obrak egitearekin, manipulatzearekin eta jartzearekin loturiko segurtasun-arau nagusiak
identifikatzea eta horien aplikazioa bereiztea.
EI1.9 Segurtasun-ekipamenduak eta -baliabideak identifikatzea, baita harri naturaleko artisau-obrak egiteko eta
jartzeko prozesuetarako egokiak ote diren ere.
EI1.10 Harri naturaleko artisau-obra bat pieza-multzo batez osatuta dago eta obraren azken muntaketan edo
tailerrean egindako aurre-muntaketa batean honako lan hauek egin behar dira:
- Aurre-muntaketaren sekuentzia eta sistema hautatzea.
- Kasuan kasu, beharrezkoa den aldamioa muntatzea eta indarreko segurtasun-araudia aplikatzea.
- Finkatzeko erremintak, lanabesak, elementuak eta produktuak prestatzea, baita beharrezkoak diren
baliabide osagarriak ere (ainguraketak, morteroak, itsasgarriak, zurtoinak, barrak eta bestelakoak).
- Ainguraketak jartzeko zuloak lokalizatzea eta egitea, beharrezkoa den kopuruan, diametroan, sakoneran
eta norabidean.
- Harri naturaleko elementuak elkarren artean eta obrari finkatzeko ainguraketak aplikatzea.
- Morteroak eta itsasgarriak prestatzea eta aplikatzea, segurtasuneko eta kalitateko irizpideei jarraikiz.
- Beharrezkoak diren eskorak edo zinbriak prestatzea eta eusteko eta sustengatzeko sistema aplikatzea.
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- Aldamioa desmuntatzea eta indarreko segurtasun-araudia aplikatzea.
- Jasotze- eta desplazamendu-sistema (eskuzkoa edo hidraulikoa) hautatzea harri-karga manipulatzeko,
segurtasun-arauen arabera.
A2: Harri naturaleko artisau-obrak sailkatzeko, etiketatzeko eta enbalatzeko prozedurak aplikatzea obrak biltegiratzeko
eta/edo garraiatzeko, eta lanen ezaugarrietara eta erabili beharreko garraiobideetara egokitzea.
EI2.1 Harri naturaleko artisau-obrak sailkatzeko, identifikatzeko, etiketatzeko eta biltegiratzeko metodo eta irizpide
ohikoenak identifikatzea eta bakoitzaren aplikazio-ezaugarriak adieraztea.
EI2.2 Harri naturaleko artisau-obrak biltegiratzeko eta bidaltzeko enbalajeen, edukiontzien eta material betegarrien eta
babesgarrien motak zerrendatzea.
EI2.3 Harri naturaleko obrak sailkatzeko eta biltegiratzeko prozedurak adieraztea hainbat irizpideren arabera eta
hainbat metodo erabilita.
EI2.4 Piezak eta multzoak etiketatzeko prozedurak identifikatzea eta etiketetan adierazi beharreko datu nagusiak
bereiztea.
EI2.5 Harri naturaleko artisau-obren motak enbalatzeko prozedurak identifikatzea eta garraioan eta/edo
manipulazioan izan daitezkeen kalteei buruzko oharrak txertatzea, enbalatu beharreko produktuaren arabera
egokituta.
EI2.6 Harri naturaleko piezak pilatzeko eta egonkortzeko prozedurak identifikatzea, piezen ezaugarrien arabera.
EI2.7 Harri naturaleko obrak manipulatzeko, jasotzeko eta garraiatzeko erabiltzen diren baliabide osagarriak
zerrendatzea eta eragiketa horiek gauzatzeko baldintza seguruak adieraztea, obraren ezaugarrien arabera.
EI2.8 Harri naturaleko artisau-elementu edo -multzo bat sailkatzeko, identifikatzeko, etiketatzeko, enbalatzeko eta
biltegiratzeko prozesuan:
- Multzoa identifikatzen duen dokumentazioa betetzea.
- Piezak etiketatzea eta txertatu beharreko datuak hautatzea.
- Enbalatzeko materialak eta baliabideak hautatzea, kantitateari eta kalitateari dagokienez.
- Multzoa enbalatzea kalterik eragin gabe eta gorabeherak kontrolatuta.
- Multzoa biltegiratzeko tokira eramatean lekualdaketa kontrolatzea.
- Piezak pilatzea eta egonkortzea eta horien integritatea bermatzea.

Edukiak:
1. Artisau-obren muntaketa.
-

Planoen interpretazioa.
Aurremuntaketa tailerrean eta azken muntaketa obran.
Zinbriak eta behin-behineko euste-sistemak: trazatzea, jartzea eta zinbriak kentzea.
Aldamioak. Muntaketa eta desmuntaketa. Segurtasuna.
Jasotze-baliabide osagarriak.
Morteroak eta erretxinak. Mortero tradizionalak eta sintetikoak. Itsasgarriak. Hautaketa. Prestaketa. Aplikazioa.
Erabilitako ainguraketa-sistemak eta materialak. Hautaketa. Erabilera.
Txantiloiak egitea.
Ainguraketetarako zulaketa.
Jartzea: nibelatzea eta zuzentzea.
Doikuntzak loturetan.
Junturen tratamendua. Babesteko tratamenduak. Bestelakoak.
Norbera babesteko eta babes kolektiboko segurtasun-sistemak.
Hondakinak. Sailkapena eta biltegiratzea.

2. Artisau-obrak biltegiratzea.
-

Sailkatzeko, kodetzeko, etiketatzeko eta markatzeko sistemak.
Enbalajeak: motak, erabilitako materialak. Hautaketa. Erabilera.
Edukiontziak, betetzeko materialak, babes-sistemak.
Finkatze-elementuak. Zintak eta kableak.
Biltegiratze-sistemak.
Piezak pilatzea eta egonkortzea.
Galeren eta hausturen kontrola.
Kontrol-dokumentazioa. Biltegiko fitxak.
Hondakinen kudeaketa.

3. Artisau-obren manipulazioa eta garraioa.

- Jasotze- eta euste-sistemak: garabiak, polipastoak.
- Manipulazio-teknikak.
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-

3

Materialaren garraioa. Karga eta estiba garraiobidean.
Materiala ibilgetzea.
Albaranak eta garraio-gidak.
Segurtasun-arauak manipulazioan eta garraioan.

3. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO OBREN MANTENTZEA ETA, HALA BADAGOKIO,
ZAHARBERRITZEA
Kodea: MF1374_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC1374_2: Harri naturaleko obrak mantentzea eta, hala badagokio,

zaharberritzea.

Iraupena: 100 ordu
3.1 prestakuntza-atala
HARRI NATURALEKO OBREN HONDATZE-PROZESUAK ETA ZAHARBERRITZETRATAMENDUA
Kodea: UF1064
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Hondatze-prozesu nagusiak eta horien arrazoiak, oro har, ezagutzea, baita harri naturalean esku hartzeko metodologia
eta irizpide nagusiak ere.
EI1.1 Harri naturalaren alterazioaren kausa fisiko-mekaniko nagusiak, oro har, identifikatzea eta alterazioen
adierazpenak bisualki bereiztea.
EI1.2 Harri naturalarentzat kaltegarri diren eta bisualki ikusten diren faktore kimikoak eta biologikoak identifikatzea,
ingurumen-testuinguruaren eta harri-motaren arabera, eta harri naturaleko elementuetan eragiten dituzten efektuak
ezagutzea.
EI1.3 Harri naturaleko elementuentzat kaltegarriak diren elementuak edo deposituak ezagutzea eta harri-mota
bakoitzean nola eragiten duten identifikatzea.
EI1.4 Harri naturaleko elementuen eta multzoen zaintzan erabiltzen diren esku-hartze teknikak bereiztea eta alteraziomota nagusiekin lotzea.
EI1.5 Esku-hartze irizpide orokorrak ezagutzea, horien helburuak identifikatzea eta alterazio-motekin lotzea.
EI1.6 Harri naturaleko obrak zaharberritzeko proiektuak, txostenak edo memoriak, oro har, interpretatzea eta
aipatutako kalteak eta egin beharreko zaharberritze-lanak identifikatzea.

Edukiak:
32

1. Harri naturaleko obren alterazio-motak.
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- Alterazio-mota nagusiak eta hondatzea:
• Deposituak.
• Orbanak.
• Arrailak.
• Material-galerak.
• Bestelakoak.
- Alterazioen eta hondatzeen kausa nagusiak:
• Agente fisikoek eragindako degradazioak.
• Agente kimikoek eragindako degradazioak.
• Agente biologikoek eragindako degradazioak.
• Aurreko tratamendu edo esku-hartzeek eragindako degradazioak.
- Harrizko obraren ingurumen-testuingurua.
- Alterazioaren adierazle bisualak.
- Patinak. Jardun-prozedura.
- Harriaren eta beste material batzuen arteko elkarreragina.

2. Harri naturaleko obrak zaharberritzeko tratamenduak.
- Zaharberritzeari buruzko dokumentazio teknikoa interpretatzea.
- Zaharberritze baten faseak: diagnostikoa, esku-hartzea, mantentze-lanak.
- Tratamendu-mota nagusiak:
• Garbiketa.
• Kontsolidazioa.
• Leheneratzea, berritzea.
• Babesa.
- Lanen antolamendua.
- Tratamenduko ekipamendu, erreminta, lanabes eta produktu nagusiak.

3. Zaharberritzeari buruzko teoria eta irizpideak
- Zaharberritzearen kontzeptu teknikoak:
• Arte-obra, obra historikoa, obra berria, obra babestua.
• Monumentua, ondasun higigarriak, higiezinak.
• Zaharberritzea, kontserbazioa, konponketa.
- Esku-hartzearen irizpide eta teknika orokorrak.
- Kultura-ondarea.
- Ondarearen balioa.
- Kultura-interesekotzat deklaratutako ondasunak. Jardun-prozedura.
- Zaharberritze-obretan aplikatu beharreko eraikuntza-legedi orokorra.
- Ondare historikoaren eremuan indarrean dagoen legedia.

3.2 prestakuntza-atala
HARRI NATURALEKO OBREN GARBIKETA ETA BABES-TRATAMENDUAK
Kodea: UF1065
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Harri naturala metodo fisiko eta kimikoen bitartez garbitzeko prozedurak aplikatzea eta segurtasunari eta ingurumena
babesteari buruzko araudia errespetatzea.
EI1.1 Eskuzko baliabideekin edo baliabide mekanikoekin aplikatzen diren garbiketa fisikoa eta kimikoa egiteko
sistema nagusiak eta bakoitzaren erabilera bereiztea, ezabatu beharreko elementuaren edo deposituaren arabera,
baita harri-motaren eta harriaren egoeraren arabera ere.
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EI1.2 Harri naturaleko obra baten garbiketa-prozesua osatzen duten faseak bereiztea eta fase bakoitzean sartzen
diren eragiketak identifikatzea.
EI1.3 Garbiketa-prozesu bat zein egoeratan eten behar den eta patinak, polikromiak edo bestelakoak daudelako,
goragoko mailako teknikariari berehala noiz jakinarazi behar zaion jakitea.
EI1.4 Garbiketako metodoak (eskuzkoak eta mekanikoak) bereiztea eta zehaztea, ezabatu beharreko elementuaren
eta harri-motaren arabera, eta hondakinak nola tratatu behar diren adierazita, ingurumen-araudiari jarraikiz.
EI1.5 Harri naturaleko obrak garbitzeko prozedura kimikoak bereiztea eta zehaztea, dosifikazioari eta esposiziodenborari buruzko adierazpen teknikoak interpretatzea eta hondakinak tratatzeko moduari erreparatzea, ingurumena
babesteari buruzko araudiari jarraikiz.
EI1.6 Harri naturaleko obrak garbitzeko laser-ekipamenduen maneiua deskribatzea eta intentsitatearen, distantziaren
eta maiztasunaren parametroak egokitzeko modua adieraztea, harriaren gainazalean dagoen zikinkeriaren arabera.
EI1.7 Harri naturalaren garbiketa fisikoan eta kimikoan erabilitako makineria eta produktuei dagozkien babes
indibidual eta kolektiboko ekipamenduak zerrendatzea.
EI1.8 Harri naturaleko obra baten garbiketan (eskuzkoa eta mekanikoa), obraren zaharberritze-proiektua abiapuntu
hartuta, honako lan hauek egin behar dira:
- Adierazitako garbiketa-sistemari dagozkion lan-espazioak eta makineria prestatzea.
- Erabili beharreko garbiketa-produktuak prestatzea, dagokion dosifikazioarekin, eta ekoizleak zehaztutako
manipulazio-arauak errespetatuta.
- Produktu horiek aplikatzeko erabili beharreko makineria edo lanabesak prestatzea.
- Norbera babesteko baliabide egokiez hornitzea.
- Garbiketa egitea.
- Garbiketa-eragiketa bakoitzaren ondoren lortutako emaitza egiaztatzea.
- Erabilitako makinen eta erreminten garbiketa egitea.
- Hondakinak biltegiratzea eta, hala badagokio, desagerraraztea, indarreko legediaren arabera.
A2: Harri naturaleko elementuak babesteko tratamenduak aplikatzea, produktuetako espezifikazio teknikoei kasu eginez eta
ingurumen-araudia errespetatuta.
EI2.1 Harri naturala babesteko erabiltzen diren produktu nagusiak ezagutzea eta bakoitzaren erabilgarritasuna,
propietateak eta aplikazio-baldintzak identifikatzea.
EI2.2 Harri naturala babesteko erabiltzen diren produktu kimikoen erabilerari atxikitako ingurumen-arriskuak
identifikatzea eta horien inpaktua minimizatzeko baliabide egokiak ezagutzea.
EI2.3 Babes kimikoko lan batean harriarekin kontaktuan egon daitezkeen materialak babesteko sistema nagusiak
bereiztea eta bakoitza aplikatzeko eta erabiltzeko baldintzak identifikatzea.
EI2.4 Harri naturala babesteko erabiltzen diren produktu kimikoekiko esposizioaren ondoriozko osasun-arriskuak
sailkatzea eta kasu bakoitzean erabili beharreko babes indibidualeko eta kolektiboko baliabideak ezagutzea.
EI2.5 Harriaren gainean babes-produktu kimikoak aplikatzea, ingurumen-baldintzen eta harri-motaren arabera eta
beste material batzuetara iristea saihestuta.

Edukiak:
1. Harri naturaleko obren garbiketa.
-
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-

Elementu eta depositu kaltegarriak.
Garbiketa-metodoak: fisikoak, kimikoak eta mekanikoak.
Lanen antolamendua. Eragiketa-sekuentzia.
Laneko gainazala eta espazioa prestatzea.
Garbiketako eskuzko prozedurak.
Garbiketako makinak. Erabilera:
• Hareaz igurzteko mikromakinak.
• Laserra.
• Lurruneztagailuak.
• Proiekzio-makinak.
Garbiketako materialak.
Produktu kimikoen aplikazioa: denborak eta dosifikazioak
Alboko elementuak babesteko sistemak.
Emaitzak egiaztatzea.
Ekipamenduen garbiketa eta mantentze-lanak.
Segurtasun-neurri orokorrak garbiketa-lanetan. Norbera babesteko ekipamenduak. Ekipamenduen manipulazio
segurua.
Ingurumena babesteko neurriak. Hondakinen kudeaketa.

Harri naturaleko artisau- eta zaharberritze-obrak

2. Harri naturaleko obren babesa.
Harriarentzat kaltegarriak diren agenteak: mikroorganismoak, mikroflora eta flora baskularra.
Babes-motak: hidrofuganteak, biozidak eta graffitien kontrakoak.
Lanen antolamendua. Eragiketa-sekuentzia.
Alboko elementuak babesteko sistemak.
Tratatu beharreko elementuak prestatzea.
Tratamenduko produktuen aplikazioa: Teknikak. Denborak eta dosifikazioak.
Babes-sistema fisikoak (barrerak, hegaztien kontrakoak eta abar).
Emaitzak egiaztatzea.
Ekipamenduen garbiketa eta mantentze-lanak.
Segurtasun-neurriak babes-tratamenduetan. Norbera babesteko ekipamenduak. Ekipamenduen manipulazio
segurua.
- Ingurumena babesteko neurriak. Hondakinen kudeaketa.
-

3.3 prestakuntza-atala
BERRITZEA ETA LEHENERATZEA, HARRI NATURALEKO OBRAK
ZAHARBERRITZEKO
Kodea: UF1066
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Morteroak egitea eta aplikatzea bolumenak leheneratzeko, batzeko eta zigilatzeko, hainbat konposizio, testura eta
kolorazio erabilita, harri naturaleko obrak babestearren eta mantentzearren.
EI1.1 Harri naturaleko obrak zaharberritzeko lanetan erabiltzen diren mortero-motak ezagutzea eta bakoitzaren
osagaiak, ezaugarriak eta aplikazioak identifikatzea.
EI1.2 Morteroak egiteko teknikak identifikatzea lortu beharreko propietate fisikoen eta akaberaren arabera, batik bat,
kolorazioaren eta testuraren arabera.
EI1.3 Gainazalak prestatzeko eta garbitzeko teknikak identifikatzea eta gerora morteroei heltzeko ahalmenarekin
lotzea, bermatzearren.
EI1.4 Morteroak aplikatzeko teknikak identifikatzea, baita lan-motari egokitutako erremintak ere, eta konpondu
beharreko gainazalarekin eta egitura-motarekin lotzea.
EI1.5 Bolumen konplexuak leheneratzeko modelatze- eta moldekatze-teknikak deskribatzea eta egin beharreko
lanaren araberako materialak eta erremintak adieraztea.
EI1.6 Morteroak egitearekin eta aplikatzearekin loturiko segurtasun-prozedurak adieraztea eta prozedura horiek ez
erabiltzeak eragin ditzakeen ondorioak identifikatzea.
EI1.7 Morteroak egiteko eta aplikatzeko prozesuaren hondakinak ateratzeko prozedura adieraztea, ingurumenaraudiari jarraikiz.
EI1.8 Harri naturaleko zaharberritze-obra batean morteroak egin eta aplikatzearen bitartez bolumenak leheneratzeko,
batzeko eta/edo zigilatzeko lan batean, zaharberritze-proiektu bat eta/edo argibide teknikoak oinarri hartuta, honako
lan hauek egin behar dira:
- Erabili beharreko materialak, lanabesak, erremintak eta ekipamenduak hautatzea.
- Gainean morteroa aplikatu beharreko gainazalak garbitzea eta prestatzea.
- Morteroak prestatzea adierazitako kantitatean, nahastean eta dosifikazioan.
- Aurretiazko mortero betegarri bat aplikatzea tamaina handiko bolumen bat leheneratu behar denean.
- Akabera-morteroa lantzea adierazitako konposizioa, kolorea eta testura dituela.
- Akabera-morteroa aplikatzea adierazitako kantitatean, harriari gainjarri gabe, eta egin beharreko lanerako
erreminta egokia erabiltzea.
- Morteroak egiteari eta aplikatzeari dagozkion segurtasun-neurriak aplikatzea, batik bat, norbera babesteko
ekipamenduei buruzkoak eta materialak jasotzeko eta garraiatzeko sistemak erabiltzeari buruzkoak.
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- Morteroak egiteko eta aplikatzeko prozesuaren hondakinak ateratzea eta dagozkien edukiontzietan
botatzea.
A2: Harri naturaleko elementuak berritzea finkatze-sistemen bitartez: ainguraketak, morteroak, itsasgarriak eta bestelakoak.
EI2.1 Bolumenak berritzeko edo leheneratzeko teknikak identifikatzea eta kontuan izan beharreko irizpide teknikoak
eta historikoak adieraztea.
EI2.2 Gainazalak prestatzeko teknikak deskribatzea harri naturaleko elementuak gerora berritzeko, eta behar izango
diren produktuak eta erremintak adieraztea, baita aplikatzeko sekuentzia ere.
EI2.3 Harri naturaleko elementuak berritzeko prozesua deskribatzea, egin beharreko eragiketak adieraztea eta
finkatze-metodo nagusiak bereiztea: ainguraketak, morteroak, itsasgarriak eta bestelakoak.
EI2.4 Harri naturaleko obra batean, elementu bat berritu behar da zaharberritze-proiektu bat eta/edo argibide
teknikoak oinarri hartuta:
- Harri-mota hautatzea.
- Behar izango den bolumena diseinatzea.
- Harrizko elementua bolumena leheneratzeko behar izango denarekin bat datorrela egiaztatzea.
- Jartzeko eta finkatzeko behar izango diren produktuak eta erremintak prestatzea.
- Gainazala prestatzea kokatzeko gunean.
- Ainguraketak, morteroak eta/edo itsasgarriak prestatzea.
- Adierazitako segurtasun-neurriak prestatzea eta hartzea.
- Bolumena bere kokalekuan hartzea.
- Bolumena finkatzea ainguraketen, morteroen eta/edo itsasgarrien bitartez.
- Lotura-junturak bukatzea.
- Hondakinak desagerraraztea.

Edukiak:
1. Harrizko obrak leheneratzea eta batzea morteroen bitartez.
- Morteroak:
• Motak, konposizioak, ezaugarriak eta aplikazioak.
• Lantzeko teknikak. Kolorazioa eta testura.
• Gainazalak prestatzea.
• Aplikatzeko teknikak. Aplikatzeko lanabesak.
- Juntura-motak eta aplikazio-motak.
- Modelatze- eta moldekatze-teknikak.
- Leheneratzea: armazoiak, enkofratuak, moldeak eta terrailak.
- Batzea eta zigilatzea.
- Segurtasun-neurri orokorrak morteroak egiteko eta aplikatzeko lanetan.
- Ingurumen-arauak. Hondakinen kudeaketa.

2. Elementuak berritzea

Aldatu beharreko elementuak kentzea.
Ingurua garbitzea.
Harri-mota hautatzea.
Ainguraketa hautatzea proiektuari/zuzendaritza teknikoari jarraikiz.
Behar izango den bolumena diseinatzea.
Berritu beharreko harria prestatzea.
Berritu beharreko gainazala prestatzea.
Berritu beharreko pieza jartzea:
• Jasotzeko baliabideak.
• Baliabide osagarriak: eskorak, zinbriak eta bestelakoak.
• Finkapena: Ainguraketak, morteroak eta itsasgarriak.
• Lotura-junturak. Motak, aplikazioa eta akabera.
- Segurtasun-neurriak elementuak berritzean.
- Hondakinen kudeaketa.
-
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4. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO ARTISAU- ETA ZAHARBERRITZE-OBRETAKO
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0220
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Harri naturaleko artisau-proiektuak sortzen, definitzen eta kalkulatzen parte hartzea, enpresaren eta/edo merkatuaren
premiak eta eskariak kontuan izanik.
EI1.1 Artisau-proiektuen bozetoak marraztea teknika grafikoen bitartez.
EI1.2 Artisau-proiektuen planoak marraztea teknika grafikoen bitartez.
EI1.3 Artisau-proiektuei dagozkien txantiloiak eta hiru dimentsioko ereduak egitea.
EI1.4 Obra bat egikaritzeko beharrezkoak diren prozesuak zerrendatzea eta beharrezkoak diren instalazioak,
ekipamenduak, makineria eta materialak zehaztea.
EI1.5 Lanaren eragiketa eta fase bakoitza egiteko beharrezkoak diren denborak kalkulatzea.
EI1.6 Obra baten aurrekontua egitea eta obra-unitatetan eta kapitulutan sailkatzea.
A2: Ebaketako, tailaketako, fresaketako eta akaberako eragiketak egitea prozedura teknikoei jarraikiz, harri naturalaren
motaren arabera eta ingurumena babesteari eta segurtasunari buruzko araudia errespetatuta.
EI2.1 Eskuzko makinen eta erreminten bitartez arbastatzea eta tailatzea, proiektuan adierazitako formak lortu arte.
EI2.2 Ebaketako eta fresatzeko makineria automatiko espezifikoa maneiatzea, lanabes egokiak hautatzea eta
parametroak egokitzea, materialaren ezaugarrien, ebaketa-elementuaren eta egin beharreko lanen arabera.
EI2.3 Harri naturaleko artisau-obren akabera fisikoko prozedurak egitea eta makineriaren parametroak kontrolatzea
material-motaren eta lortu nahi den testuraren arabera.
EI2.4 Akaberako produktu kimikoak aplikatzea harri-motaren eta lortu beharreko akaberaren arabera, betiere
ingurumena babesteari eta segurtasunari buruzko irizpide orokorrak errespetatuta.
EI2.5 Ebaketako, arbastatzeko, tailaketako, fresatzeko eta gainazaleko akabera fisikoko eta kimikoko prozesuetan
erabiltzen diren makinen eta erreminten lehen mailako mantentze-lanak egitea, enpresan ezarritako prozedurei
jarraikiz.
EI2.6 Babes indibidualeko eta kolektiboko ekipamenduak erabiltzea enpresan ezarritako prozedurei jarraikiz.
EI2.7 Enpresak ezarritako ingurumen-babeserako prozedurak aplikatzea.
EI2.8 Enpresak ezarritako kalitate-kontroleko prozedurak aplikatzea.
A3: Aurremuntaketa tailerrean eta muntaketa obran egitea; horretarako, ainguraketak, morteroak eta jartze- eta eustesistema osagarriak erabili behar dira.
EI3.1 Obraren muntaketa, jartze-lanak eta akabera egiteko beharrezkoak diren jasotze- eta euste-baliabide osagarriak
aurreikustea, egiaztatzea eta erabiltzea.
EI3.2 Obren aurremuntaketa edo aurkezpena egitea tailerrean eta obrako elementu guztiak doituta daudela
bermatzea.
EI3.3 Obran muntaketa egitea eta, horretarako, ainguraketak, itsasgarriak eta morteroak erabili behar dira, betiere
prestaketako, aplikazioko eta akaberako ezarritako prozedurei jarraikiz.
EI3.4 Segurtasunari, ingurumena babesteari eta kalitateari buruz enpresak ezarritako prozedurak aplikatzea.
A4 Harri naturaleko artisau-obrak sailkatzea, etiketatzea eta enbalatzea biltegiratzeko eta/edo garraiatzeko, enpresan
ezarritako prozedurei jarraikiz.
EI4.1 Harri naturaleko artisau-obrak enbalatzea eta adierazitako enbalajeen, edukiontzien eta material betegarrien eta
babesgarrien motak erabiltzea biltegiratzeko eta bidaltzeko.
EI4.2 Harri naturaleko obrak sailkatzea eta biltegiratzea ezaugarrien arabera, eta pertsonen eta materialen
segurtasun-irizpideak betetzea.
EI4.3 Piezak eta multzoak etiketatzea eta etiketetan adierazi beharreko datu nagusiak idaztea.
EI4.4 Artisau-obrak manipulatzea, jasotzea eta garraiatzea jasotze- eta desplazatze-sistemen bitartez eta ezarritako
segurtasun-prozedurak betez.
EI4.5 Segurtasunari, ingurumena babesteari eta kalitateari buruz enpresak ezarritako prozedurak aplikatzea.
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A5: Metodo fisiko eta kimikoen bitartez garbitzeko prozedurak aplikatzea harri naturaleko obrak zaharberritzeko,
proiektuaren arduradunaren argibideei kasu eginez eta enpresaren segurtasunari, ingurumenari eta kalitateari buruzko
arauak errespetatuta.
EI5.1 Garbiketa egitea eskuzko erreminten eta lanabesen bitartez.
EI5.2 Garbiketa egitea baliabide mekanikoen bitartez, makinak erabiltzeko espezifikazio teknikoei jarraikiz.
EI5.3 Harri naturaleko obrak babesteko produktu kimikoak aplikatzea, produktuak erabiltzeko espezifikazio teknikoei
jarraikiz.
EI5.4 Harri naturaleko obrak babesteko barrerak jartzea.
EI5.5 Alboko materialak babesteko elementuak jartzea zaharberritze-lanak egiten diren bitartean.
EI5.6 Babes indibidualeko eta kolektiboko ekipamenduak erabiltzea garbiketan eta/edo babesean erabiltzen diren
makineria eta produktuak kontuan izanik.
EI5.7 Ingurumena babesteari eta kalitateari buruz enpresak ezarritako prozedurak aplikatzea.
A6 Harri naturaleko junturen eta bolumenen leheneratzea egitea morteroen, itsasgarrien eta harri naturaleko elementuen
bitartez.
EI6.1 Harrizko obrak batzeko eta/edo leheneratzeko morteroak prestatzea, lortu beharreko akaberaren eta
propietateen arabera eta, bereziki, kolorazioaren eta testuraren arabera.
EI6.2 Batu edo leheneratu beharreko gainazalak garbitzea eta prestatzea, morteroek edo itsasgarriek helduko dutela
bermatzeko.
EI6.3 Harri naturaleko obrak batzeko eta leheneratzeko morteroak aplikatzea, lan-motaren arabera erreminta egokiak
erabilita.
EI6.4 Leheneratze-eragiketetan, formak eta bolumenak marraztea eta erabili beharreko harria hautatzea.
EI6.5 Bolumenak leheneratzeko modelatze- eta moldekatze-teknikak aplikatzea, egin beharreko lanaren arabera
erreminta eta material egokiak erabilita.
EI6.6 Baliabide osagarri egokiak hautatzea eta jartzea batze- edo berritze-lanak egiteko.
EI6.7 Harri naturaleko elementuak berritzea adierazitako finkatze-metodoen bitartez: ainguraketak, morteroak,
itsasgarriak edo bestelakoak.
EI6.8 Segurtasunari eta ingurumena babesteari buruz enpresak ezarritako prozedurak aplikatzea.
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. Artisau-proiektuak egitea.
-

Artisau-obren bozetoak: marrazketa artistikoa artisau-proiektuetan aplikatuta.
Planoak eta zati-planoak: marrazketa teknikoa artisau-proiektuetan aplikatuta.
Ordenagailuz lagundutako diseinu-tekniken aplikazioa.
Txantiloiak egitea.
Artisau-proiektuen modelatua.
Artisau-proiektuen maketak egitea.
Instalazioen, ekipamenduen, makineriaren, erreminten, lanabesen eta materialen aurreikuspena.
Denboren kalkulua.
Artisau-proiektuen aurrekontua egitea

2. Harri naturaleko artisau-obrak egitea.
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-

Ebaketa-, arbastatze- eta tailaketa-eragiketak, eskuz.
Ebaketa-, arbastatze- eta tailaketa-eragiketak erreminta elektrikoak eta pneumatikoak erabilita.
Ebaketa- eta fresatze-eragiketak sistema automatikoak erabilita.
Akabera fisikoko eragiketak.
Akabera kimikoko eragiketak.
Ekipamenduen eta erreminten erabileraren mantentze-lanak.
Landutako produktuen kalitate-kontrola.
Lanketan laneko arriskuen prebentzioko neurriak.
Lanketan ingurumena babesteko neurriak.

Harri naturaleko artisau- eta zaharberritze-obrak

3. Harri naturaleko artisau-obren muntaketa.
-

Obren aurremuntaketa tailerrean.
Muntaketa obran.
Lotura ainguraketen bitartez.
Lotura morteroen eta itsasgarrien bitartez.
Jasotze- eta euste-baliabide osagarrien erabilera.
Laneko arriskuen prebentzio-neurriak muntaketan.
Ingurumena babesteko neurriak muntaketan.
Laneko arriskuen prebentzio-neurriak eusteko eta sostengatzeko sistemen muntaketan eta desmuntaketan.

4. Artisau-obren sailkapena, etiketatzea eta enbalajea.
-

Harri naturaleko artisau-obrak enbalatzea.
Harri naturaleko artisau-obrak sailkatzea.
Harri naturaleko piezak eta multzoak etiketatzea.
Artisau-obrak manipulatzea.
Artisau-obrak garraiatzea.
Artisau-obrak biltegiratzea.
Kalitate-kontrola.
Laneko arriskuen prebentzio-neurriak manipulazioan eta garraioan.
Ingurumena babesteko neurriak manipulazioan.

5. Garbiketa eta babesa harri naturaleko obrak zaharberritzean.
-

Harri naturaleko obrak eskuz garbitzea.
Ekipamendu mekanikoen bitartez garbitzea.
Produktu kimikoekin garbitzea.
Baliabide mekanikoak erabiltzea harri naturaleko obrak babesteko.
Produktu kimikoak erabiltzea harri naturaleko obrak babesteko.
Harriarekin kontaktuan dauden beste materialak babestea.
Babes indibidualeko eta kolektiboko ekipamenduak erabiltzea.
Ingurumena babesteko neurriak.

6. Junturak eta bolumenak leheneratzea harri naturaleko obrak zaharberritzean.
-

Batzeko mortero tradizionalak egitea.
Gainazalak garbitzea eta prestatzea.
Junturetan morteroak aplikatzea.
Enkofratuetan edo moldeetan morteroak aplikatzea.
Harri-mota hautatzea bolumenak leheneratzeko.
Bolumena diseinatzea leheneratzeko.
Moldekatze-teknikak aplikatzea bolumenak morteroarekin leheneratzeko.
Modelatze-teknikak aplikatzea bolumenak morteroarekin leheneratzeko.
Eusteko elementu osagarriak jartzea.
Harri naturalez egindako elementuak berritzea.
Morteroak, itsasgarriak eta/edo ainguraketak aplikatzea harrizko elementuak berritzeko.
Segurtasun-neurriak junturak eta bolumenak leheneratzean.
Ingurumena babesteko neurriak junturak eta bolumenak leheneratzean.

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 osasuneko 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

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
•
MF1372_2:
Harri naturaleko artisauobren marrazkiak,
ereduak eta aurrekontuak

•
•
•
•

graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
Erauzketa-industrien lanbide-arloko goimailako teknikaria.
Goi-mailako teknikaria arteak eta artisaulanen lanbide-arloan.
Erauzketa-industrien lanbide-arloko harri
naturaleko lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila.
Harri naturalarekin loturiko arteak eta artisaulanen lanbide-arloko profesionaltasunziurtagiriak, 3. maila.

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
•

MF1373_2:
Harri naturaleko obren
lanketa artisau-moduan

•
•
•
•

graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
Erauzketa-industrien lanbide-arloko goimailako teknikaria.
Goi-mailako teknikaria arteak eta artisaulanen lanbide-arloan.
Erauzketa-industrien lanbide-arloko harri
naturaleko lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila.
Harri naturalarekin loturiko arteak eta artisaulanen lanbide-arloko profesionaltasunziurtagiriak, 3. maila.

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
•
MF1374_2:
Harri naturaleko obren
mantentzea eta, hala
badagokio, zaharberritzea

•
•
•
•
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graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
Erauzketa-industrien lanbide-arloko goimailako teknikaria.
Goi-mailako teknikaria arteak eta artisaulanen lanbide-arloan.
Erauzketa-industrien lanbide-arloko harri
naturaleko lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila.
Harri naturalarekin loturiko arteak eta artisaulanen lanbide-arloko profesionaltasunziurtagiriak, 3. maila.

Harri naturaleko artisau- eta zaharberritze-obrak

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

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

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

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

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 25 IKASLE

Gela teknikoa

60

75

Harria lantzeko artisau-tailerra

150

250

PRESTAKUNTZA-GUNEA
Gela teknikoa

1. M

2. M

3. M

X

X

X

X

X

Harria lantzeko artisau-tailerra

PRESTAKUNTZA-GUNEA

EKIPAMENDUA

–
–
–
–
–
Gela teknikoa

–
–
–
–
–
–
–

Marrazleak eta inprimagailuak.
Eskanerra.
Arbela.
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia.
Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta
Internet.
Erreminta informatikoak (CAD).
Delineatzeko eta maketagintzako material kontsumigarria.
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak
Errotuladorez idazteko arbela.
Ikus-entzunezko ekipoak.
Orri birakaria.
Ikasgelako materiala.
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–
–
–
–

Harria lantzeko artisau-tailerra

–
–
–
–
–
–
–

Marrazketa- eta neurketa-elementuak.
Txantiloietarako materiala eta ebaketa-lanabesak.
Hargintzako eskuzko erremintak: pikotxak, mazoak, zizelak,
punta-zizelak, igeltsero-mailuak, gradinak, dantzariak, limak.
Makina elektrikoak eta pneumatikoak: disko-makinak, mailuak,
zulagailuak, fresatzeko makinak, leuntzeko makinak,
mutxardatzeko makinak. Garreztatzeko ekipamendua. Hareaz
igurzteko, ihinztatzeko eta ur-lurruneko ekipamenduak.
Tornuak.
Harrizko kopia egiteko pantografoak.
Konpresorea.
Kargatzeko eta deskargatzeko baliabideak.
Garbitzeko lanabesak: xurgagailuak, eskuilak, espatulak,
plaunkaiak, ihinztagailuak.
Xurgatzeko eta lehortzeko sistemak.
Edukiontziak.
Babes indibidualeko eta kolektiboko ekipamenduak.

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:
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea.
2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko
dagozkion probak gainditu izana.
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar duen prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea,
ezartzen den araudiaren arabera.

–
–
–
–
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