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IZENA
HARRI NATURALA LANTZEKO ETA MINERAL ETA ARROKAK TRATATZEKO ETA USTIATZEKO INSTALAZIOETAKO
ERAGIKETA OSAGARRIAK

KODEA
IEXD0308

LANBIDE-ARLOA
Erauzketa-industriak.

LANBIDE-EREMUA
Harri naturala.

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
IEX268_1 Harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko instalazioetako eragiketa osagarriak
(873/2007 Errege Dekretua, 2007ko uztailaren 2koa).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
1

GAITASUN OROKORRA
Eragiketa osagarriak egitea harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko instalazioetan, batez ere
instalazio, ekipamendu, lan-eremu eta produktuen manipulazioan eta egokitzapenean, bere goragoko hurrenak zuzenean
gainbegiratuta, eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzio-neurriak beteta betiere.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0859_1: Harri naturaleko bloke, mokor eta plakak manipulatzea

UC0860_1: Harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko instalazioetan produktu,
kontsumigarri eta makinak manipulatzea eta egokitzea.
-

UC0432_1: Kargak orga jasotzaileekin manipulatzea.

-

UC0637_1: Kargak zubi-garabi eta polipastoekin manipulatzea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Bere lanbide-jarduera besteren konturako langile gisa garatzen du harri naturala lantzen eta mineral eta arrokak
tratatu eta ustiatzen diren enpresa handi, ertain eta txikietan, batez ere pribatuetan. Haren mendeko den langilearen
argibideei jarraikiz egiten du lan eta ezarritako prozeduren arabera.

Produkzio-sektoreak
6

Honako hiru sektore hauetan kokatzen da batez ere: erauzketa-industrietan eta, batez ere, honako ekoizpenjarduera hauetan: Mineral energetikoen erauzketa. Uranio- eta torio-mineralen erauzketa. Mineral metalikoen
erauzketa. Mineral ez-metalikoen eta ez-energetikoen erauzketa. Harriaren industria. Eraikuntzaren edo

Harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko
instalazioetako eragiketa osagarriak

ingurumenaren sektorean ere koka daiteke, erauzketetatik eta hondakinen kudeaketatik datozen materialen
tratamenduan aritzen diren enpresetan.

Lanbideak edo lanpostuak

9700.010.5 Produktu mineral ez-metalikoen fabrikazio-peoia.
8543.001.1 Zubi-garabiaren gidari-operadorea.
8542.003.6 Orga jasotzaileen gidari-operadorea, oro har.
Mineralak tratatzeko eta ustiatzeko instalazioetako langilea/laguntzailea.
Agregakinen instalazioetako langilea/laguntzailea.
Harri naturala lantzeko instalazioetako langilea/laguntzailea.

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

MF0859_1:
Bloke, mokor eta plaken manipulazioa

ORDUAK

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

70

MF0860_1:
Produktu, kontsumigarri eta makinen manipulazioa
eta egokitzapena harri naturala lantzeko eta mineral
eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko instalazioetan.

110

MF0432_1:
Kargen manipulazioa orga jasotzaileekin
(zeharkakoa)

50

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

30

MP0106:
Harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak
tratatzeko eta ustiatzeko instalazioetako eragiketa
osagarrietako lanekoak ez diren lanbidejardunbideak

80

ORDUAK, GUZTIRA

340

UF0492: Garbiketa harri
naturaleko fabriketan eta mineral
eta arrokak ustiatzeko
instalazioetan

70

UF0493: Kontsumigarri eta
produktuen biltegiraketa harri
naturaleko eta mineral eta arrokak
tratatzeko eta ustiatzeko
fabriketan

40

7

ERAUZKETA-INDUSTRIAK
Profesionaltasun-ziurtagiria

8

Harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko
instalazioetako eragiketa osagarriak

II LANBIDE-PROFILA
1. gaitasun-atala
HARRI NATURALEKO BLOKE, MOKOR ETA PLAKAK
MANIPULATZEA
2. gaitasun-atala
HARRI NATURALA LANTZEKO ETA MINERAL ETA ARROKAK
TRATATZEKO ETA USTIATZEKO INSTALAZIOETAN
PRODUKTU, KONTSUMIGARRI ETA MAKINAK MANIPULATZEA
ETA EGOKITZEA
3. gaitasun-atala
KARGAK ORGA JASOTZAILEEKIN MANIPULATZEA
4. gaitasun-atala
KARGAK ZUBI-GARABI ETA POLIPASTOEKIN MANIPULATZEA

1
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1

1. gaitasun-atala:
HARRI NATURALEKO BLOKE, MOKOR ETA PLAKAK MANIPULATZEA
Kodea: UC0859_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Bloke, mokor eta plakak jasotzeko, banatzeko eta biltegiratzeko laguntzea, laneko argibideen arabera eta
segurtasun-baldintzetan, lehengaiaren hornidura ziurtatzeko harri naturala lantzeko prozesuari dagokionez.
BI1.1 Materiala kamioira finkatzen duten elementuak askatu egin behar dira, erortzen badira inguruko pertsonak
zaurituko ez dituztela egiaztatu ondoren.
BI1.2 Eslingen eta finkatzeko gainerako osagarrien aukeraketa bloke bakoitzaren pisuaren eta dimentsioen
arabera egiten da, eta erabiltzeko narriadura eta aldaketa garrantzitsurik ez dutela egiaztatuta.
BI1.3 Eslingak materialaren egonkortasuna eta ondoren berreskuratuko direla bermatuko duten guneetan jartzen
dira, adierazitako lekuetara segurtasunez finkatuz eta blokeo-mekanismoak eraginez.
BI1.4 Materialak egonkortzeko zurezko ziri eta takoen aukeraketa jarriko diren guneen ezaugarrien arabera egiten
da.
BI1.5 Jasotzeko makinen langileei ematen zaizkien aginduak argiak eta zehatzak dira, ibilbideak eta ezarritako
seinaleak errespetatzen dituzte eta lanak oztopatzea saihesten dute.
BI1.6 Betiere saihestu beharrekoa da esekitako karga baten azpian eta kargaren desplazamendu-ibilbidean
egotea, baita jasotzeko eta garraiatzeko makinenean ere.
BI1.7 Bloke, mokor eta plakak garraiobideen gainean egonkortuta daudela egiaztatu behar da.
LB2: Lanabes, erreminta eta kontsumigarriak metatzea eta ekartzea, bloke, mokor eta plakak ebakitzeko edo zerratzeko
makinetan behar bezala eta segurtasunez ipintzeko, laneko argibideei jarraikiz eta segurtasun-baldintzetan.
BI2.1 Metatzen diren ziri eta takoak egokiak dira lanetarako.
BI2.2 Eslingak berreskuratzea ez saihesteko moduan erabiltzen dira nibelatzeko kontsumigarriak, eta blokea,
mokorra edo plaka, edo dagozkien produktuak, behar adina mugitu ez direla ziurtatuta, erabat egonkortuta ez
dagoen bitartean.
BI2.3 Lanetarako beharrezkoak diren kontsumigarrien metaketa ezarritako ibilbideei jarraikiz egiten da, seinaleak
errespetatuta eta gainerako lanen garapen normala etetea saihestuz.
BI2.4 Fabrikatzaileak adierazitako antolaera eta gehieneko altuera errespetatuz eta halakorik behar duten
materialei ziria behar bezala jarrita egiten dira beharrezko kontsumigarrien metaketak.
BI2.5 Sobera dauden erreminta, lanabes eta kontsumigarriak biltegira edo hondakinen edukiontzi egokira
eramaten dira, lanak amaitutakoan.
LB3: Ore eta morteroak prestatzea eta aplikatzea, ezarritako argibideei jarraikiz eta segurtasun- eta ingurumen-araudia
beteta, materiala ebaketa- eta zerraketa-materialaren gain finkatzeko eta immobilizatzeko.
BI3.1 Ore eta morteroak zehaztutako dosifikazioekin prestatzen dira.
BI3.2 Ore eta morteroak beren erabilaldiaren barruan aplikatzen dira (fraguatzea), jasotako argibideei jarraikiz.
BI3.3 Diluzioak jasotako argibideen arabera aplikatzen dira, ezarritako segurtasuneko, lan-osasuneko eta
ingurumen-babeseko arauak beteta.
BI3.4. Blokea ebakitzeko makina edo plataformaren gain behar bezala immobilizatuta dagoela egiaztatu behar da.

Lanbide-testuingurua
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Eslingak. Barra metalikoak. Ziriak. Eskuaira. Plomua. Nibelak. Eskuzko orgak. Mailuak. Mazoak. Katu hidraulikoak.
Martxarda eta bentosak. Hormigoi-makina. Paleta. Pala. Siloa. Orga. Kubetak. Piketak. Agregakinak, ura eta
konglomeratzaileak. Zur-txirbilak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Biltegiratutako eta/edo makinetan behar bezala eta segurtasunez ipinitako bloke, mokor eta plakak. Bitarteko
produktuak. Mortero eta oreak.
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Erabilitako edo sortutako informazioa

Ahozko edo idatzizko lan-argibideak. Enpresaren arriskuen azterketa- eta ebaluazio-dokumentua eta, hala badagokio,
segurtasun- eta osasun-dokumentua. Segurtasuneko barne-xedapenak. Bloke, mokor eta plakak manipulatzeko
eragiketa espezifikoetarako prozedurak.

2

2. gaitasun-atala:
HARRI NATURALA LANTZEKO ETA MINERAL ETA ARROKAK
TRATATZEKO ETA USTIATZEKO INSTALAZIOETAN PRODUKTU,
KONTSUMIGARRI ETA MAKINAK MANIPULATZEA ETA EGOKITZEA
Kodea: UC0860_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Kontsumigarri eta produktuak garraiatzea eta metatzea, segurtasunez, eskuz edo elementu osagarriak erabilita,
makinen hornidura ziurtatzeko prozesuan eta/edo dagokien biltegiratzean.

BI1.1 Kontsumigarri eta produktuak gainerako lanen garapena ez oztopatzeko moduan metatzen dira.
BI1.2 Ebakitzeko, hausteko, ehotzeko, sailkatzeko edo kontzentratzeko lanabes eta baliabideak maneiatzean, jartzean eta
kentzean, instalazioko operadoreei lagundu behar zaie, argibideei jarraikiz betiere.
BI1.3 Kontsumigarri, gehigarri eta produktuak ezarritako argibide edo prozedurei jarraikiz maneiatzen dira.
BI1.4 Laginak ezarritako argibide edo prozedurei jarraikiz hartzen dira.
BI1.5 Kontsumigarri eta produktuen garraioa baliabide egokiak erabilita egiten da, haien izaeraren eta ezaugarrien arabera
(pisua eta dimentsioak, besteak beste), ezarritako irizpideei jarraikiz eta segurtasun-seinaleak errespetatuta.
BI1.6 Kontsumigarri eta produktuen metaketako, manipulazioko eta garraioko arrisku espezifikoak prebentzio-neurri egokiak
hartuta identifikatzen dira, batez ere norbera babesteko ekipamenduen erabilerari eta mantentze-lanei dagokienez.
BI1.7 Hondakinak, soberako kontsumigarriak eta haien enbalajeak languneetatik kentzen dira, eta enpresan horretarako
aurreikusitako lekuetan lagatzen dira, laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzio-araudia beteta.

LB2: Harri naturaleko elementuak garbitzea, atxikita egon daitezkeen elementuak kenduta, behar bezala eraldatu,
biltegiratu edo bidaltzeko.
BI2.1 Garbitu aurretiko harrizko elementuak segurtasun-egoeran daudela egiaztatu behar da.
BI2.2 Garbitzeko baliabide osagarriak metatu eta prestatu egin behar dira, berriz erabiltzeko prest utzita betiere.
BI2.3 Emari eta presio egokiarekin garbitu behar dira blokeak, atxikitako materiala ezabatu arte.
BI2.4 Landutako produktuen garbiketa zehazturiko diluzioarekin egiten da, emaria eta presioa kontrolatuta, baita prozesuaren
denbora ere, eta ingurumen-arauak errespetatuta.
BI2.5 Taulak eta landutako beste produktu batzuk garbitu ondoren, nahikoa garbi eta prestatuta daudela egiaztatu behar da,
gerora eraldatu edo bidaltzeko.
BI2.6 Garbitu ondoren, taulak egonkortu egiten dira, flexio- eta tortsio-esfortzuak saihestuta.

LB3: Makinak, ekipamendu eta instalazioak, erreminta eta languneak garbitzea eta egokitzea, ezarritako baldintzetan eta
segurtasuneko eta ingurumena babesteko araudia beteta, lanak behar bezala eta segurtasunez egiteko.
BI3.1 Makinak segurtasun-egoeran daudela egiaztatu behar da, garbiketa egin aurretik betiere.
BI3.2 Garbiketa-lanak ezarritako maiztasunarekin eta/edo argibideei edo ezarritako prozedurei jarraikiz egiten dira.
BI3.3 Erabiliko diren garbiketako baliabideak egokiak dira makina- edo erreminta-mota bakoitzerako.
BI3.4 Erabilitako erreminta edo lanabesak kendu behar dira eta esleitutako lekuetan jarri, garbiketa-lanak amaitutakoan.
BI3.5 Hondakin, zabor eta lohiak kendu egingo dira, eta ezarritako edukiontzietara eta/edo zabortegira eraman.
BI3.6 Languneak ondo ordenatuta eta garbi atxiki behar dira, batez ere zirkulazio-bideak eta lan-burutzapena eraginpean har
ditzaketen soberako materialak kenduta.
BI3.7 Segurtasun-elementuak (seinaleak, babesak, barandak eta bestelakoak) jasotako argibideei eta segurtasuneko barnexedapenei jarraikiz muntatu, mantendu eta desmuntatuko dira.

BI3.8 Eskatutako baliabide osagarriak (eskailerak, aldamioak, plataforma mugikorrak edo bestelakoak) jasotako
argibideei jarraikiz manipulatu, muntatu eta desmuntatuko dira, moduari, antolaerari, epeari eta segurtasunbaldintzei dagokienez.
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LB4: Lan osagarriak egitea salgaien biltegiratzean eta bidalketan laguntzeko, argibideei jarraikiz betiere.
BI4.1 Produktuen deskarga eta pilaketa zehaztutako moduan eta baldintzetan egingo da, eta baliabide eta
ekipamendu egokiak erabilita.
BI4.2 Materialen biltegiratzea adierazitako lekuetan egiten da, ezarritako antolaera eta altuerak errespetatuta eta
behar dutenei ziria behar bezala ipinita.
BI4.3 Landutako produktuak dagozkien ontzi eta enbalajeetan metatzen eta jartzen dira, argibideei jarraikiz.
BI4.4 Erabakitakoari jarraikiz, zenbait produktu ziurtatu egiten dira ontzi eta enbalajeetan, horretarako dagozkion
baliabideak erabilita (txirbilak, apar hedatuak, burbuila-plastikoak, aire-poltsak, zumitzak, grapagailuak eta
antzekoak), ezarritako argibideei jarraikiz betiere.
BI4.5 Salgaia babesten duten enbalaje, ontzi edo edukiontziak egoera onean daudela egiaztatzen da, arduradunari
egoera txarraren edo hausturaren ondorioz izandako lermak jakinarazita.
BI4.6 Siloetan eta atari zabaleko metaketetan ezarritako biltegiratze-mugak ez dituztela gainditzen egiaztatzen da.
BI4.7 Produktuen kantitatea, pisua, identifikazioa eta ezaugarriak identifikatzen dira produktuak sartzean eta
irtetean, beharrezko informazioa erregistratuta ezarritako prozedurei jarraikiz.
BI4.8 Kargak kanpoko garraiobideetan jartzen dira kargen segurtasuna ziurtatuta, eta jasotako argibideen arabera
kokatzen da barrualdean.
BI4.9 Enbalaje-hondakinak languneetatik kentzen dira, eta enpresak horretarako prestatutako lekuetan lagatzen
dira, ingurumen-arauak errespetatuta betiere.

Lanbide-testuingurua
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak

Laginak hartzekoak. Presio-ur bidezko garbigailuak. Mahukak. Eskuilak. Emari-bonbak. Palak. Erratzak eta eskuilak.
Eskuzko orgak. Hondakinen edukiontziak. Enbalajeak, ontziak eta edukiontziak. Pistola pneumatikoak, mailuak, hortzak,
ahuntz-hankak. Flexometroa, zumitzez eusteko zintak, ertz-babesak eta izkinetakoak, apar hedatuak, plastikoak:
burbuilak, termoerrektraktilak, aire-poltsak. Grapagailuak, iltzatzekoak, sopleteak. Kartoiak, lokarriak, zinta
autoitsaskorra. Zurak eta ziriz finkatzeak. Baskulak.

Produktuak edo lanaren emaitza

Produktu metatuak eta garraiatuak. Ordeztutako higadura-elementuak. Harri naturaleko produktu garbi eta egonkortuak.
Ekipamendu, makina eta langune garbi eta egokituak. Garbiketa-diluzioak. Biltegiratzeko eta bidaltzeko produktu
ontziratuak edo enbalatuak. Behar bezala pisatu, pilatu eta biltegiratutako sarrera- eta irteera-produktuak.

Erabilitako edo sortutako informazioa

Ahozko edo idatzizko lan-argibideak. Enpresaren arriskuen azterketa- eta ebaluazio-dokumentua eta, hala badagokio,
segurtasun- eta osasun-dokumentua. Segurtasuneko barne-xedapenak. Ingurumen-babesari buruzko enpresaren
xedapenak. Material eta produktuen manipulazio- eta biltegiratze-eragiketa espezifikoetarako prozedurak. Enpresaren
mantentze-lanei buruzko plana.

3

3. gaitasun-atala:
KARGAK ORGA JASOTZAILEEKIN MANIPULATZEA
Kodea: UC0432_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Material eta produktuen mugimendu-aginduak behar bezala interpretatzea material eta produktu horiek kargatu edo
deskargatzeko, azkenean biltegiratzeko, hornitzeko, bidaltzeko edo fluxu logistikoan beste edozein mugimendu egiteko.
BI1.1 Mugitzekoak diren material eta produktuak identifikatu behar dira, horiek eta jasotako agindu idatzi edo
ahozkoak uztartzen direla egiaztatuta.
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BI1.2 Materiala edo produktua karga-unitateak itxuraz deformazio edo kalterik ez badu onartzen da soilik, eta
halakorik detektatzen bada, arduradun hurrenari jakinarazten zaio.
BI1.3 Garraiobideak (orga konbentzionala, erretraktila, eskuzko transpaleta edo elektrikoa, pilagailua, besteak
beste) kargaren, eragiketen eta eragiketa horiek egin beharreko baldintzen arabera hautatzen dira.
BI1.4 Kargaren akats edo desadostasunen bat detektatzen bada, berehala jakinarazten zaio zerbitzuaren
arduradunari.
LB2: Produktu eta karga-unitateak behar bezala maneiatzea ondoren manipulatzeko, prozedura-aginduei edo jasotako
argibideei jarraikiz.
BI2.1 Manipulazio-baliabideak protokoloaren arabera erabiltzen dira, lan-arriskuen prebentzio-arauei jarraikiz eta
ingurumena errespetatuta.
BI2.2 Manipulatutako karga-unitate edo produktu bakoitzean kanpoko itxura ezarritako protokoloarekin uztartzen
dela egiaztatzen da.
BI2.3 Desestibatze edo pilatik ateratze bidez ateratako kargak berehala jaisten dira gune garaietatik lurzoruaren
mailara maniobrak egin aurretik arriskuak saihesteko (orga iraultzea, istripu-arriskua operadorearentzat eta
inguruko langileentzat, instalazioei eragindako kaltea, besteak beste).
BI2.4 Karga behar bezala lagatzen da esleitutako gune edo albeoloan (apalategia edo zoruaren mailan), orga
angelu zuzenean jarrita apalategiarekiko edo pilatutako kargarekiko eta masta posizio bertikalean duela.
LB3: Orga automotorrak edo eskuzkoak maneiatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz, ingurumeneko lan-arriskuen
prebentzio-arauak beteta.
BI3.1 Operadoreak behar bezala erabiltzen ditu kargak manipulatzeko ekipamenduak jasotako segurtasuneko
informazio espezifikoaren arabera.
BI3.2 Karga-mugimenduetan beti errespetatzen da orgaren karga nominaleko ahalmena edo dagokion hondarahalmena, inplementuren bat muntatzen bada.
BI3.3 Kargaren antolaerak eta kokapenak eta haren euspenak inplementurik erabiliz gero, aurreikusi gabeko edo
segurua ez den mugimendu oro saihesten du.
BI3.4 Desplazamenduak seinaleztatutako zirkulazio-bideetatik egiten dira eta, ahal dela, oinezkoen zirkulaziotik
bereiz, gidatze segurua izateko prestatutako seinaleztapena errespetatuta.
BI3.5 Operadoreak orga maneiatzen du norbera babesteko ekipamendua eta segurtasun-gerrikoa edo eusteko
sistema une oro erabiliz, behar adinako ikuspenarekin eta, beharrezkoa denean, ohartarazteko ikus- eta argiseinaleak baliatuz.
BI3.6 Maldan egin beharreko ibilbidea atzerantz egiten da, maldaren gainean norabidea aldatu gabe.
BI3.7 Orga behar bezalako ikuspenarekin maneiatzen da, eta, baldintza egokirik izan ezean, atzerantz mugitzen
da, ohartarazteko ikus- eta argi-seinaleak erabiliz.
BI3.8 Operadoreak ezin du inoiz orga gainean inor garraiatu, inondik inora.
BI3.9 Orgak esleitutako eta baimendutako eremuetan aparkatzen dira, pizteko giltza kentzen da eta eskuzko
balaztari eragiten zaio.
LB4: Mantentze-orga automotor edo esku-trakziokoen lehen mailako mantentze-lanak egitea, horiek erabiltzeko
ezarritako gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak betetzen dituztela ziurtatuz.
BI4.1 Segurtasunez gidatu eta manipulatzeko ezarritako elementuak, hala nola balaztak, pneumatikoen egoera,
jasotze-sistema, likido hidraulikoaren edo erregaiaren ihesik eza, soinu- eta ikus-seinaleak eta abar, ezarritako
aldietan aztertzen dira.
BI4.2 Operadoreak jakinaren gainean egon behar du ekipamendua segurtasunez erabiltzeko ekipamenduaren
eraikuntza-baldintzei dagokienez indarreko legerian ezarritako azterketa teknikoen inguruan, eta ez-betetzeak
jakinarazi behar ditu berehala zuzentzeko.
BI4.3 Lehen mailako mantentze-lanak egiten dira enpresak ezarritako prozedurak eta dokumentazio teknikoa
kontuan hartuz.
BI4.4 Matxura bat detektatzen bada, eta bereziki funtzionamendu eta maneiu seguruari kalte egiten badio,
ekipamendua gelditu egin behar da eta goragoko arduradunari jakinarazi behar zaio, konpontzeko.
LB5: Materialak kargatzea edo deskargatzea jasotako argibideei jarraikiz, eta, hala badagokio, arduradun batek
gainbegiratuta.
BI5.1 Entregatu edo jaso beharreko kopuruak egiaztatzen dira entrega- edo harrera-albaranaren arabera, hurrenez
hurren.
BI5.2 Salgaiak bitarteko egokiak erabiliz manipulatzen dira, aldaketak edo kalteak saihesteko.
BI5.3 Karga-unitate bakoitzean, salgaia babesten duten enbalaje, ontzi edo edukiontziak egoera onean daudela
egiaztatzen da, arduradunari egoera txarraren edo hausturaren ondorioz izandako lermak jakinarazita.
BI5.4 Kargak kanpoko garraiobideetan jartzen dira kargen segurtasuna ziurtatuta, eta jasotako argibideen arabera
kokatzen da barrualdean.
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LB6: Lehengaiak eta materialak garraiatzea eta produkzio-lineak horiez hornitzea, eta produkzio-prozesuetan sortutako
hondakinak xede horretarako aurreikusitako eremuetara eramatea.
BI6.1 Materialen, osagaien edo hornigaien irteerako/entregako agindua ezarritako prozeduren arabera jasotzen
da, eta jarraian interpretatu egiten da, horiek prestatzeko jasotako argibideei jarraikiz.
BI6.2 Lehengaiak garraiatzen dira ezarritako bitartekoak erabiliz, horretarako baimendutako eremuetan, behar den
moduan eta aurreikusitako unean, produkzioan disfuntziorik ez eragiteko.
BI6.3 Sortutako hondakinak aldez aurreko baimenarekin garraiatzen dira, eta baimen horrek adierazi behar du
hondakin horiei, hala badagokio, tratamendu egokia ezarri zaiela ingurumenaren edo osasunaren kutsadura
saihesteko.
BI6.4 Sortutako hondakinak segurtasunez garraiatzen dira eta aurreikusitako toki edo eremuetan lagatzen dira,
ingurumena ez kutsatzeko.
LB7: Langileen lan- eta osasun-arriskuak prebenitzeko ezarritako segurtasun-neurriak hartzea.
BI7.1 Lan-arriskuak prebenitzeko planaren arabera horrelakorik eskatzen duten jardueretan, eskatutako norbera
babesteko ekipamenduak erabiltzen dira.
BI7.2 Karga-unitateen eskuzko manipulazioak gai horren inguruan ezarritako erregelamenduen xedapenak
betetzen ditu, besteak beste bizkarrean eta gerrian traumatismoak izateko arriskua saihesteko.
BI7.3 Babes-ekipamenduek erabiltzeko egoera ezin hobean egon behar dute une oro.
BI7.4 Orgak gidatzean eta kargak manipulatzean betiere kontuan hartu behar da eragiketa horiek hirugarrenentzat
arriskutsuaki izan daitezkeela.
BI7.5 Orgak aparkatzeko eremuek seinaleztatuta egon behar dute, gidatzeko arriskutsuak izan daitezkeen material
edo elementurik gabe.
LB8: Izakinen kontrolean laguntzea, egiten duen karga-mugimenduari buruzko informazioaren berri emanez.
BI8.1 Transmititzen den informazioak zehaztasunez jasotzen ditu manipulatutako karga-unitateak .
BI8.2 Datuei buruzko informazioa modu digitalean transmititzen da ekipamendu eramangarrien bitartez, edo
enpresak ezarritako idatzizko euskarrian.
BI8.3 Sortutako informazioa arduradunak ezarritako unean ematen da, edo enpresaren arauei jarraikiz.

Lanbide-testuingurua
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Mantentze-orga automotorrak, elektrikoak edo termikoak, kargako beharrezko ahalmen nominala dutenak. Eskuzko
orgak. Datuak transmititzeko ekipamendu eramangarriak. Barra-kodeen eta bestelakoen irakurgailuak. Edukiontziak eta
paletak. Kargen tipologiara egokitutako apalategiak. Hainbat jatorri eta izaeratako salgaiak.

Produktuak edo lanaren emaitza

Manipulatutako, garraiatutako, estibatutako edo metatutako karga-unitateak.

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

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

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

Erabilitako edo sortutako informazioa
Erabilitakoa: Lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudia, kargen mugimenduari, lan-ekipamenduen erabilerari, norbera
babesteko ekipamenduen erabilerari, seinaleei eta lantokiaren ordenari eta garbitasunari dagokienez. Enpresaren
arriskuen azterketa- eta ebaluazio-dokumentua eta, hala badagokio, segurtasun- eta osasun-dokumentua.
Fabrikatzailearen argibide-eskuliburuak. Enpresaren mantentze-lanei buruzko plana. Prozedura orokorrak eta eragiketa
espezifikoetarako prozedurak. Laneko aginduak. Materialak eta produktuak kodetzea. Garabi eta jasogailuei buruzko
UNE arauak. Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalak edo bestelako erakunde publiko edo pribatuek
emandako dokumentazioa. Sortutakoa: Idatzizko eta euskarri digitaleko dokumentuak, material eta produktuen
mugimendua eta garraioa kontrolatzeko. Mantentze-lanei buruzko parteak. Gorabeheren parteak.
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III PRESTAKUNTZA

1. prestakuntza-modulua:
BLOKE, MOKOR ETA PLAKEN MANIPULAZIOA
2. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALA LANTZEKO ETA MINERAL ETA ARROKAK
TRATATZEKO ETA USTIATZEKO INSTALAZIOETAN
PRODUKTU, KONTSUMIGARRI ETA MAKINEN MANIPULAZIOA
ETA EGOKITZAPENA
3. prestakuntza-modulua:
KARGEN MANIPULAZIOA ORGA JASOTZAILEEKIN
4. prestakuntza-modulua:
KARGEN MANIPULAZIOA ZUBI-GARABI ETA POLIPASTOEKIN
5. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALA LANTZEKO ETA MINERAL ETA ARROKAK
TRATATZEKO ETA USTIATZEKO INSTALAZIOETAKO
ERAGIKETA OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
5
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1. prestakuntza-modulua:
BLOKE, MOKOR ETA PLAKEN MANIPULAZIOA
Kodea: MF0859_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0859_1 Harri naturaleko bloke, mokor eta plakak manipulatzea
Iraupena: 70 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Blokeen tailer baten antolamendua eta funtzionamendua orokorrean deskribatzea, prozesu eta laneko jarduera nagusiak
lanbide eta instalazioekin lotuta, baita erabilitako ekipamendu eta makinekin ere, harri naturaleko blokeen harreran,
banaketan eta biltegiratzean laguntzeko.
EI1.1 Blokeen parke baten antolamenduan eskuarki erabilitako irizpideak identifikatzea, espazio erabilgarria
optimizatzeko eta materialaren ibilbide eta mugimenduak minimizatzeko.
EI1.2 Harri naturaleko blokeen ezaugarri nagusiak eta oinarrizko kalitate-eskakizunak identifikatzea, harri-mota
bakoitzaren arabera.
EI1.3 Blokeen parke bateko arrisku nagusiak eta bertan hartu beharreko segurtasun-neurriak zerrendatzea, norbera
babesteko ekipamenduak identifikatuta eta segurtasun-baliabide kolektiboak ezagututa: seinaleak, babesak edo
bestelakoak.
EI1.4 Blokeen parke bateko lan-prozesuak deskribatzea, egin beharreko jarduera nagusiak identifikatuta: harrera,
identifikazioa eta sailkapena; prestaketa eta ebaketa edo zerraketa; ondoriozko produktuen kalitate-irizpideen
araberako sailkapena eta horien bidalketa ondorengo prozesuetarako edo salmentarako.
EI1.5 Blokearen ebaketan erabilitako makina-mota nagusiak bereiztea: ehungailuak, disko-ebakigailuak, haridun
makinak, zizaila eta bestelakoak, horien ezaugarriak, ahalmenak eta funtzionamendua orokorrean deskribatuta, eta
harrizkoekin eta lortu beharreko produktuekin lotuta.
EI1.6 Blokeen parkean egin beharreko prozesu eta jardueretan esku hartzen duten lanpostu nagusiak identifikatzea,
bakoitzaren funtzio, jarduera eta erantzukizun nagusiak adierazita.
EI1.7 Prozesuan esku hartzen duten instalazio eta ekipamendu osagarriak (ura, aire konprimatua, elektrizitatea, uren
arazketa, zubi-garabiak, zintak), bloke, mokor eta plaken ebaketa-sistemekin lotuta.
EI1.8 Blokeak ebakitzeko edo zerratzeko, manipulatzeko eta biltegiratzeko beharrezko kontsumigarriak beren
funtzioen edo tipologiaren arabera sailkatzea.
A2: Bloke, mokor eta plakak manipulatzeko erabilitako industria-prozesua deskribatzea, kargaren egonkortasuna bermatzen
duten jardunak adierazita, baita prozesuetan esku hartzen duten baliabide, makina eta pertsonekiko segurtasuna ere.
EI2.1 Karga segurtasunez manipulatzeko beharrezkoak diren eragiketa guztien sekuentzia aipatzea, kamiotik hasi eta
parkean kokatzeraino edo ebaketa-prozesuraino.
EI2.2 Harrizko bloke, mokor edo plakak manipulatzeko erabiltzen diren elementu edo baliabide osagarriak
zerrendatzea, kargaren ezaugarrien arabera (pisua, forma eta bolumena).
EI2.3 Baliabide eta lanabesen multzo batetik bloke, mokor edo plaka bat esekitzeko, garraiatzeko eta egonkortzeko
beharrezkoak direnak hautatzea, horiek erabiltzea saihestu ahalko duten narriadurak ezagututa.
EI2.4 Euspen-baliabideak segurtasunez jartzeko eta bloke, mokor edo plaka batera erretiratzeko beharrezkoa den
sekuentzia zerrendatzea, ahalik eta eragiketa-kopuru txikienarekin betiere.
EI2.5 Harriaren estibako eta blokea, mokorra edo plaka ebaki aurreko prozesuko arriskuak zerrendatzea, kasu
bakoitzean hartu beharreko segurtasun-neurriekin lotuta.
EI2.6 Karga bat behar bezala erabiltzeko kontuan izan beharreko irizpideak aipatzea, blokearen ezaugarrien (pìsua,
forma, bolumena edo bestelakoak) eta karga prestatuko den zonaren arabera.
EI2.7 Blokeen iraulketa-prozesua deskribatzea, arrisku nagusiak eta hartu beharreko segurtasun-neurriak hartuta.
EI2.8 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, bloke, mokor edo plaka bat manipulatzea harri naturala
lantzeko instalazio batean, segurtasun-eskakizun guzti-guztiak bete direla egiaztatuta.
EI2.9 Jasotzeko, garraiatzeko eta iraultzeko makinetako langileen argibideak emateko kontuan izan beharrekoak
zerrendatzea, argibide horiek argiak, zehatzak, seguruak eta eraginkorrak izan daitezen.
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A3: Harria ebaketa-makinetan ipintzeko beharrezkoak diren lanabes eta erreminta hautatzea, haien egonkortasuna eta
segurtasuna ziurtatuta, ezarritako prozedurei jarraikiz.
EI3.1 Blokea kokatzeko, nibelatzeko, zuzentzeko eta egonkortzeko arrazoiak azaltzea, hartu beharreko segurtasunneurriak zerrendatuta eta oker jardutearen ondoriozko arazoekin betiere.
EI3.2 Blokea, mokorra edo plaka erabat egonkortu arte prozesua pausoz pauso deskribatzea.
EI3.3 Lanabes eta erreminta bakoitzaren ezaugarriak deskribatzea, bakoitzak bete beharreko lanaren arabera betiere.
EI3.4 Ziriak eta "altxagarriak" jartzen diren zonak identifikatzea, eslingak edo kateak igarotzeko moduan betiere.
EI3.5 Soberako erreminta, lanabes edo kontsumigarriak kentzeko prozesua deskribatzea eta egitea, segurtasunez eta
irizpide orokorrak aplikatuta, horiek biltegiratzeko edo zabortegira eramateko, dagokien izaeraren eta higaduraren
arabera betiere.
EI3.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, blokeak makinetan ipintzeko lanabes, erreminta eta
kontsumigarriak metatzea, segurtasun-neurri guztiak betetzen direla egiaztatuta.
A4: Ore eta morteroak ezarritako dosifikazioekin eta fabrikatzailearen espezifikazioei jarraikiz egitea blokearen gain
zuzenean aplikatzeko eta erabat egonkorrak direla bermatzeko, bibrazioak minimizatuta
EI4.1 Nahasketen osagaiak identifikatzea, dagokien kontserbazio-egoera ezagututa beharbada erabiltzeari begira.
EI4.2 Nahasketak egiteko laneko erreminta eta lanabesak hautatzea, egin beharreko lanaren arabera.
EI4.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, mortero-mota jakin bat lortzeko osagai bakoitzaren beharrezko
kantitateak adieraztea.
EI4.4 Dagokion fraguatzealdiaren ondoren konglomeratzaile bat erabiltzeak dakartzan arriskuak zerrendatzea.
EI4.5 Lanak mortero eta oreekin egin behar direnean kontuan hartu beharreko segurtasun-neurriak aipatzea.
EI4.6 Bloke baten egonkortze ezin hobea egiaztatzeko erabiltzen diren irizpideak aipatzea.
EI4.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean:
- Mortero bat lantzea dosifikazio jakin batekin.
- Prestatutako nahasketak eskatutako baldintzak betetzen dituela egiaztatzea.
- Morteroa aplikatzea.
- Erabilitako lanabes guztiak garbitzea.
- Erabili gabeko materiala biltegian behar bezala gordetzea, airetik eta hezetasunetik babestuta.
- Soberakina zabortegira eramatea.

Edukiak:
1. Harri naturaleko blokeak harrera
-

Harri naturalaren motak. Ezaugarri nagusiak.
Harri-motak. Kalitate-irizpideak.
Harri-formatuak: Bloke, mokor eta plakak: forma eta bolumena.
Blokeak hartzea eta sailkatzea.
Kodifikazio- eta erregistro-sistemak.

2. Harri naturaleko blokeen parkea: instalazioak eta makinak
-

Blokeen parkea. Ezaugarriak eta antolamendua.
Ekipamendu eta makina nagusiak: bakoitzaren motak eta ezaugarri nagusiak.
Instalazio osagarriak: elektrizitatea, ura, aire konprimatua, ur-arazketa.
Blokeen parke bateko erreminta eta lanabes nagusiak. Mantentze-lanak.
Kontsumigarriak. Sailkapena makinen arabera. Biltegiratzea, mantentze-lanak, berritzea, kentzea eta birziklatzea.

3. Harri naturaleko blokeen manipulazioa.
-

Jasotzeko eta garraiatzeko sistemak.
Blokeak iraultzea.
Eslingen, kateen eta blokea krokatzeko sistemen tipologia.
Erreminta eta baliabide osagarriak kargak estibatzeko.
Blokeak eustea.
Biltegiratzea.
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4. Segurtasuna eta ingurumen-babesa blokeen parkean
-

Segurtasun-neurriak blokeen manipulazioan: gehieneko kargak, kargen eszentrikotasuna, karga garaiak.
Ezarritako ibilbide eta seinaleak.
Bloke, mokor eta plaken pilaketa
Makinen segurtasun-gailuak.
Norbera babesteko ekipamenduak.
Ingurumena babesteko neurriak.

5. Blokeak garraio-orgetan eta ebaketa-makinetan ipintzea

- Lan osagarriak elementu eramangarrietako blokeen zuzenketan, nibelazioan eta egonkortzean.
- Blokeak egonkortzea eta immobilizatzea. Prozedurak. Segurtasun-irizpideak
- Erabilitako erreminta, lanabes eta kontsumigarriak: Ziri eta altxagarriak.

6. Pasta eta morteroak lantzea eta aplikatzea blokeetan ipintzeko
- Mortero eta oreak. Osagaiak eta dosifikazioa.
- Ore eta morteroak lantzea. Oratzealdiak. Erabilera-denborak.
- Morteroen aplikazioa.

7. Segurtasun- eta ingurumen-neurriak blokeak ipintzeko
-

2

Segurtasun-neurriak karga garaien manipulazioan:
Segurtasun-neurriak kargak ebaketa-makinetan ipintzeko.
Segurtasun-neurriak ore eta morteroak landu eta aplikatzeko.
Ingurumen-irizpideak. Hondakinak kentzea. Sailkapena eta isurketa

2. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALA LANTZEKO ETA MINERAL ETA ARROKAK
TRATATZEKO ETA USTIATZEKO INSTALAZIOETAN PRODUKTU,
KONTSUMIGARRI ETA MAKINEN MANIPULAZIOA ETA EGOKITZAPENA
Kodea: MF0860_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0860_1 Harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatzeko eta
ustiatzeko instalazioetan produktu, kontsumigarri eta makinak manipulatzea eta egokitzea.
Iraupena: 110 ordu
2.1 prestakuntza-atala
GARBIKETA HARRI NATURALEKO FABRIKETAN ETA MINERAL ETA ARROKAK
USTIATZEKO INSTALAZIOETAN
Kodea: UF0492
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko instalazioan antolamendua eta funtzionamendua orokorrean deskribatzea,
prozesu eta laneko jarduera nagusiak lanbide eta instalazioekin lotuta, baita erabilitako ekipamendu eta makinekin ere.
EI1.1 Tratatzeko eta ustiatzeko instalazioen antolamenduan eskuarki erabilitako irizpideak identifikatzea, materialeragiketak eta -mugimenduak optimizatzeko.
EI1.2 Tratatzeko eta ustiatzeko instalazioetako arrisku nagusiak eta bertan hartu beharreko segurtasun-neurriak
zerrendatzea, norbera babesteko ekipamenduak identifikatuta eta segurtasun-baliabide kolektiboak ezagututa:
seinaleak, babesak.
EI1.3 Tratatzeko eta ustiatzeko instalazioetako lan-prozesuak deskribatzea, egin beharreko jarduera nagusiak
identifikatuta (xehaketa edo birrinketa, ehoketa, sailkapena, kontzentrazioa eta biltegiratzea).
EI1.4 Xehaketan, ehoketan, sailkapenean, kontzentrazioan eta biltegiratzean erabilitako makina-mota nagusiak
bereiztea, haien ezaugarriak, ahalmenak eta funtzionamendua modu orokorrean deskribatuta, eta lortu beharreko
produktu-motekin lotuta.
EI1.5 Barne-garraiorako erabilitako sistema-mota nagusiak (uhal garraiatzaileak, banda-garraiagailuak, errailbakarrak,
elikagailuak) bereiztea, haien ezaugarriak, ahalmenak eta funtzionamendua modu orokorrean deskribatuta.
EI1.6 Tratatzeko eta ustiatzeko instalazioetan egin beharreko prozesu eta jardueretan esku hartzen duten lanpostu
nagusiak identifikatzea, bakoitzaren funtzio, jarduera eta erantzukizun nagusiak adierazita.
EI1.7 Prozesuan esku hartzen duten instalazio eta ekipamendu osagarriak (aire, ura, hautsa ezabatzea)
zerrendatzea, eragiketa guztiekin lotuta.
EI1.8 Mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko bitarteko eta azken produktuen mota nagusiak identifikatzea,
ezaugarri nagusiak eta kalitatezko oinarrizko eskakizunak ezagututa.
A2: Harri naturala lantzeko instalazioen antolamendua eta funtzionamendua orokorrean deskribatzea, prozesu eta laneko
jarduera nagusiak lanbide eta instalazioekin lotuta, baita erabilitako ekipamendu eta makinekin ere, harri naturaleko
produktuen harreran, banaketan eta biltegiratzean laguntzeko.
EI2.1 Lantzeko tailerraren antolamenduan eskuarki erabilitako irizpideak identifikatzea, espazio erabilgarria
optimizatzeko eta materialaren ibilbide eta mugimenduak minimizatzeko.
EI2.2 Lantzeko tailer parke bateko arrisku nagusiak eta bertan hartu beharreko segurtasun-neurriak zerrendatzea,
norbera babesteko ekipamenduak identifikatuta eta segurtasun-baliabide kolektiboak ezagututa: seinaleak, babesak
edo bestelakoak.
EI2.3 Lantzeko tailer bateko lan-prozesuak zerrendatzea, egin beharreko fase eta jarduera nagusiak identifikatuta
(neurrirako ebaketa, zeregin bereziak, gainazaleko tratamendu fisiko eta kimikoak).
EI2.4 Neurrirako ebaketan, gainazaleko tratamenduetan eta zeregin berezietan erabiltzen diren makina-mota
nagusiak bereiztea eta bakoitzaren ezaugarriak, ahalmenak eta funtzionamendua deskribatzea, harri-motarekin eta
lortu beharreko produktuekin lotuta.
EI2.5 Blokeen tailerrean egin beharreko prozesu eta jardueretan esku hartzen duten lanpostu nagusiak identifikatzea,
bakoitzaren funtzio, jarduera eta erantzukizun nagusiak adierazita.
EI2.6 Harri naturalaren lanketa-prozesuan esku hartzen duten instalazio eta ekipamendu osagarriak zerrendatzea,
ebaketa-sistemekin lotuta.
EI2.7 Harri naturala lantzeko instalazioetako bitarteko eta azken produktuen mota nagusiak identifikatzea, ezaugarri
nagusiak eta kalitatezko oinarrizko eskakizunak ezagututa.
A3: Material-mota bakoitzerako beharrezkoak diren garbiketa-prozesuak aplikatzea dagokien benetako egoeraren eta
aplikatuko zaien prozesuaren arabera betiere.
EI3.1 Bloke bat garbitu aurretik egin beharreko egiaztapenak zerrendatzea eragiketen segurtasuna bermatzeko.
EI3.2 Harri bat behar bezala garbituta dagoela kontuan hartzeko alderdiak adieraztea, aplikatuko zaion prozesuaren
arabera.
EI3.3 Garbiketa-prozesu bakoitzerako beharrezkoak diren makina, baliabide osagarri eta diluzioak zerrendatzea.
EI3.4 Harri naturaleko xaflak garbitzeko, kentzeko eta egonkortzeko eragiketak deskribatzea, arrisku ohikoenak
adierazita eta kasu bakoitzean kontuan izan beharreko segurtasun-neurriak zerrendatuta.
EI3.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, ondorengo produktu- eta/edo prozesu-motarako egokiena den
garbiketa-prozesua eraginkortasunez eta segurtasunez egitea, produktuen ondorengo egonkortzea barnean hartuta.
A4: Makinak, ekipoak, instalazioak eta langunea garbitzeko metodo egokiena aplikatzea, ezarritako segurtasun-neurriak eta
ingurumen-irizpideak errespetatuta.

23

ERAUZKETA-INDUSTRIAK
Profesionaltasun-ziurtagiria

EI4.1 Mineralak eta arrokak tratatzeko eta harri naturala lantzeko instalazio batean esku hartzen duten makinen
segurtasun-gailu guztiak ezagutzea.
EI4.2 Makina, ekipamendu edo instalazio bakoitzaren garbiketa edo ez ezartzeko jarraitutako irizpideak identifikatzea,
baita garbiketa zer maiztasunarekin egin behar den ere.
EI4.3 Makina edo langune bakoitzeko garbiketa-prozedura deskribatzea, jarduteko sekuentzia bat ezarrita eta kasu
bakoitzean erabili beharreko baliabideak adierazita.
EI4.4 Kasu jakin batean, jaso beharreko hondakin-motak zein diren ezagutzea, baita bakoitzarentzat esleitutako
helburua edo edukiontzia ere.
EI4.5 Makina eta lan-eremu bakoitzerako prestatu beharreko segurtasun- eta seinaleztapen-elementua ezagutzea,
baita zer puntutan kokatu behar diren ere.
EI4.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, makinaren edo lan-eremuaren motarako egokiena den
garbiketa-prozesua egitea, eraginkortasunez eta segurtasunez.

Edukiak:
1. Harri naturalaren eta ondoriozko produktuen industria-lanketarako teknika, instalazio eta
ekipamenduak
- Harri naturalaren motak. Ezaugarri nagusiak.
- Harriaren produkzio-prozesua. Faseak eta prozesuak: ebaketa, gainazaleko tratamenduak eta mekanizazioak.
- Harri naturala lantzeko produktu nagusiak. Xafla eta taulak, estandarrak eta neurrira. Plakak eta arbel-piezak.
Eraikitzeko eta epaitzeko hainbat elementu (balaustreak, eskudelak, eskailerak, erlaitzak, zutabeak, gainak,
tximiniak eta bestelako elementu bereziak).
- Ekipamendu eta makina nagusiak: mota nagusiak eta bakoitzaren ezaugarri orokorrak.
- Instalazio osagarriak: elektrizitatea, ura eta aire konprimatua.
- Harria lantzeko eskuarki erabilitako erreminta eta lanabesak. Mantentze-lanak.
- Ebaketa-lanabesak. Higadura eta mantentze-lanak. Berritzea.
- Kontsumigarriak. Motak eta sailkapena. Mantentze-lanak. Berritzea. Kentzea.

2. Mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko teknika, instalazio eta ekipamenduak.
- Tratamendu- eta ustiapen-instalazioetan prozesatutako mineral eta arroka nagusiak.
- Tratamendu- eta ustiapen-instalazioetako produkzio-prozesua. Fase eta prozesu nagusiak: xehaketa primarioa eta
sekundarioa, ehoketa, sailkapena eta kontzentrazioa.
- Mineral eta arroken tratamendu- eta ustiapen-instalazioetako produktu nagusiak: hainbat granulometriatako
agregakinak, produktu mikronizatuak, mineral kontzentratuak.
- Ekipamendu eta makina nagusiak: mota nagusiak eta bakoitzaren ezaugarri orokorrak.
- Garraio jarraituko sistemak: uhal garraiatzaileak, banda-garraiagailuak, errailbakarrak, elikagailuak.
- Instalazio osagarriak: elektrizitatea, ura, aire konprimatua, lohiak, hautsa ezabatzea.
- Eskuarki erabilitako erreminta eta lanabesak. Mantentze-lanak.
- Xehaketa- eta ehoketa-lanabesak, sailkapena eta kontzentrazioa: higadura eta mantentze-lanak. Berritzea.
- Kontsumigarriak. Motak eta sailkapena. Mantentze-lanak. Berritzea. Kentzea.

3. Segurtasuneko eta ingurumena babesteko neurriak harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak
tratatzeko eta ustiatzeko instalazioetan.
Prozesu- eta makina-mota bakoitzerako segurtasun espezifikoko oinarrizko nozioak.
Segurtasun-neurriak material eta kontsumigarrien manipulazioan.
Norbera babesteko ekipamenduak. Sailkapena. Erabilera. Mantentze-lanak.
Segurtasun kolektiboko baliabideak. Makinen segurtasun-gailuak. Instalazioak: babesak, barandak, seinaleak.
Instalazioetan ibiltzeari buruzko segurtasun-irizpideak: ezarritako ibilbide eta seinaleak.
Erreminta eta baliabide osagarriak kargak manipulatzeko. Segurtasun-neurri espezifikoak kargak manipulatzeko.
Harrizko elementuak eta mineralak egonkortzea. Lanabes eta teknikak.
Mineralak, arrokak eta harri naturala tratatzeko erabilitako produktu kimikoak: sailkapena, manipulazio-arriskuak
eta prebentzio-neurriak.
- Soberakin eta hondakinak. Motak. Identifikazioa. Biltegiratzea eta kentzea dagokion motaren eta egoeraren
arabera.
-

4. Harri naturaleko produktu eta blokeen eta mineralen garbiketa-eragiketak.
- Harri naturaleko bloke eta produktuen garbiketa. Prozesu operatiboa.
- Agregakin eta mineralen garbiketa. Prozesu operatiboa.
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- Garbiketa-eragiketetako makina, erreminta eta baliabide osagarriak. Diluzioak.
- Harri naturaleko xaflak kentzea eta egonkortzea
- Segurtasun- eta ingurumen-irizpideak.

5. Laneko ekipamendu eta instalazioen garbiketa-eragiketak
-

Instalazio eta languneen garbiketa: prozesu operatiboa.
makina, ekipamendu eta erreminten garbiketa. prozesu operatiboa
Makina eta instalazioen garbiketan erabilitako makina, erreminta eta baliabide osagarriak.
Segurtasun- eta ingurumen-irizpideak.

2.2 prestakuntza-atala
KONTSUMIGARRI ETA PRODUKTUEN BILTEGIRAKETA HARRI NATURALEKO
ETA MINERAL ETA ARROKAK TRATATZEKO ETA USTIATZEKO FABRIKETAN
Kodea: UF0493
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Kontsumigarrien eta bitarteko eta azken produktuen garraio- eta metaketa-prozesuak deskribatzea, haiek hartzen,
banatzen eta biltegiratzen laguntzeko, baliabide mekaniko eta eskuzko baliabideekin, mineral eta arrokak tratatzeko eta
ustiatzeko eta harri naturala lantzeko instalazioan dauden makinen arabera betiere.
EI1.1 Produktu-motak bakoitzarentzat eskuarki erabilitako garraio-sistemekin lotzea.
EI1.2 Aribideko eta amaitutako produktuen biltegiratzean eskuarki erabilitako irizpide orokorrak aipatzea.
EI1.3 Material-mota- eta -bolumen bakoitzaren garraiorako baliabide osagarri espezifikoak, mekaniko eta eskuzkoak,
zerrendatzea, baliabide bakoitzaren ahalmenak eta mugak adierazita.
EI1.4 Mineral eta arrokak tratatzeko edo harri naturaleko produktuak lantzeko prozesu bakoitzerako kontsumigarri
egokia identifikatzea beren funtzio edo tipologiaren arabera, dagozkien enbalajeen barruan eta kanpoan ezagututa.
EI1.5 Produktu eta kontsumigarrien garraioan eta biltegiratzean dauden arriskuak eta hartu beharreko segurtasunneurriak zerrendatzea, pertsonei zein ekoizpen-baliabideei dagokienez.
EI1.6 Ezarritako irizpide eta prozedurak aplikatzea soberako produktuak edo hondakinak edukiontzietara eta
ezarritako lekuetara eramateko.
EI1.7 Proposatutako kasu praktiko baten gain, kontsumigarri eta/edo produktuak manipulatzea, horiek metatuz,
garraiatuz eta biltegiratuz, betiere baliabide egokiak segurtasunez eta eraginkortasunez erabilita
A2: Biltegiratze-sistemak aplikatzea hartutako, bitarteko eta amaierako material eta produktuen arabera betiere.
EI2.1 Biltegiratze-prozesuan erabilitako ekipamendu eta baliabide osagarriak identifikatzea eta dagozkien ahalmen
eta mugak adieraztea, produktuen izaeraren eta ezaugarrien arabera (pisua, dimentsioak edo bestelakoak).
EI2.2 Material eta produktuen identifikazio-sistemak ezagutzea, eta horren arabera horiek biltegiratzeko ezarritako
prozedura aplikatzea.
BI2.3 Produktuak biltegiratzeko eta bidaltzeko ohiko moduan erabiltzen diren betegarritarako eta babeserako
materialak eta ontzien, enbalajeen eta edukiontzien motak identifikatzea.
EI2.4 Pieza baten enbalajearen, ontziaren edo edukiontziaren gain egin beharreko egiaztapenak zerrendatzea, pieza
hori sartu aurretik.
EI2.5 Enbalatzeko eta biltegiratzeko prozesuan sortzen diren soberakinak eta hondakinak identifikatzea erabilitako
materialen arabera, eta dagozkien edukiontziekin eta bilketa-tokiekin lotzea.
EI2.6 Enbalatzeko eta biltegiratzeko prozesuan dauden arriskuak zerrendatzea, kasu bakoitzean kontuan izan
beharreko segurtasun-neurriekin lotuta.
EI2.7 Forma, pisu eta dimentsio jakin batzuk dituzten piezekin behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, pieza
segurtasunez enbalatzeko eta biltegiratzeko beharrezkoak diren pausu guztiak biltzen dituen sekuentzia ezartzea eta
aplikatzea, beharrezko identifikazio-elementuak bilduta.
25

ERAUZKETA-INDUSTRIAK
Profesionaltasun-ziurtagiria

Edukiak:
1. Harriak eta mineralak biltegiratzea eta bidaltzea.
-

Biltegiratzeko irizpide orokorrak. Produktuak deskargatzeko eta pilatzeko arau orokorrak.
Material eta produktuak kodifikatzeko sistemak. Etiketak eta seinaleak.
Harri naturalak lantzeko eta mineralak tratatzeko eta ustiatzeko instalazioetan erabilitako garraiobideak.
Erreminta eta baliabide osagarriak kargak manipulatzeko.

2. Kontsumigarriak biltegiratzea
- Harri naturalak lantzeko eta tratamenduko eta ustiapeneko instalazioetan erabilitako kontsumigarriak. Motak eta
sailkapena.
- Hornidura. Erregistroa
- Biltegiratzea.
- Berritzea.
- Kentzea.

3. Ontziak, enbalajeak eta edukiontziak: erabilera
-

3

Ontziak, enbalajeak eta edukiontziak: Motak, ezaugarriak eta aplikazioak.
Betegarritarako eta babeserako materialak. Motak, ezaugarriak eta aplikazioak.
Produktuak dagozkien ontzi edo enbalajeetan segurtasunez jartzea.
Produktuak garraiatzeko arau orokorrak.

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

Edukiak:
1. Salgaiak manipulatzea eta garraiatzea:
-

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

2. Salgaien enbalajea eta paletizazioa.
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-

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

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

4. Orgak maneiatzea eta gidatzea.
-

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

5. Salgaiak kargatzea eta deskargatzea.
-

4

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

4. prestakuntza-modulua:
KARGEN MANIPULAZIOA ZUBI-GARABI ETA POLIPASTOEKIN
Kodea: MF0637_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0637_1 Kargak zubi-garabi eta polipastoekin manipulatzea.
Iraupena: 30 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Zubi-garabi eta polipastoen motak sailkatzea eta deskribatzea, baita kargatzeko lanabes eta osagarriak ere, dagozkien
osagaiak, ezaugarriak eta funtzionamendua definituta.
EI1.1 Zubi-garabi eta polipastoen mota desberdinak identifikatzea, eta bakoitzaren funtsezko aplikazio eta mugak
azaltzea.
EI1.2 Zubi-garabi baten eta polipasto baten osagai nagusiak deskribatzea, haien funtzioa eta ezaugarriak definituta.
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EI1.3 Zubi-garabi eta polipastoetan erabilitako lanabesak (eslingak, estropuak, girgiluak, gakoak edo bestelakoak)
identifikatzea eta sailkatzea, haien aplikazio eta muga nagusiak azalduta.
EI1.4 Zubi-garabi eta polipastoetan erabilitako osagarriak (bentosak, pintzak edo bestelakoak) ezagutzea, haien
funtzionamendua, aplikazio nagusiak eta mugak deskribatuta.
EI1.5 Zubi-garabi eta polipastoekin erabilitako markak interpretatzea, baita haien lanabes eta osagarrietan
erabilitakoak ere.
EI1.6 Zubi-garabien kontrol- eta aginte-sistemak deskribatzea, sakagailu bakoitza, bakoitzaren funtzio eta kontroladierazgailuak identifikatuta.
A2: Material- eta produktu-motak manipulatzeko oinarrizko baldintzak ezartzea horiek kargatzeko edo deskargatzeko,
dagozkien ezaugarrien, egoeraren eta kantitateen arabera, baliabide eta lanabes egokiak eta hartu beharreko segurtasunneurriak hautatzeko.
EI2.1 Kargak neurtzeko eta kalkulatzeko metodoak aplikatzea behar bezala manipulatzeko.
EI2.2 Kargen egonkortasuneko oinarrizko baldintzak azaltzea, eusteko eta jasotzeko sistema eta gailuekin lotuta, eta
dagokien grabitate-zentroarekin.
EI2.3 Normalean erabilitako enbalatzeko eta ontziratzeko moduak zerrendatzea, baita dagozkien eusteko sistemak
ere, kargatzeko lanabes eta osagarriekin lotuta.
EI2.4 Material eta produktu toxiko eta arriskutsuentzako normalizatutako marka nagusiak ezagutzea.
EI2.5 Produktuentzat eta egin beharreko eragiketentzat egokiak diren mota, forma eta ezaugarrietarako babesneurriak identifikatzea.
EI2.6 Ezaugarri, forma eta pisu desberdinetako kargak manipulatzeko kasu praktiko batean:
- Pisua kalkulatzea
- Grabitate-zentroa kalkulatzea.
- Baliabide eta lanabes, eta karga-osagarri egokienak hautatzea.
- Eslingak kargaren izaera eta formaren eta eslingaren erresistentziaren arabera aplikatzea.
- Aukeratutako lanabesaren aplikazioa definitzea.
- Kargarako egokiak diren babesak hautatzea
A3: Zubi-garabi eta polipastoekin egindako karga-mugimenduari buruzko lan-arriskuen prebentzioari dagokion araudia
identifikatzea, arrisku nagusiak eta hartu beharreko segurtasun- eta prebentzio-neurriak zerrendatuta.
EI3.1 Kargak eskuz maneiatzearen ondoriozko arriskuak zehaztea. objektuen erorketak, kontusioak, jasotzeko
jarrerak, gainesfortzu dortsolunbar errepikakorrak, hausturak, giharretako eta eskeletoko lesioak eta bestelakoak.
EI3.2 Zubi-garabi eta polipastoak maneiatzearen ondoriozko arriskuak zehaztea, hala nola: harrapaketak, kontaktu
elektrikoak, erorketak, ebaketak, jarrera-neke errepikakorra, tortsioak, bibrazioak eta bestelakoak.
EI3.3 Arrisku bakoitzerako egokiak diren norbera babesteko ekipamenduen motak zerrendatzea.
EI3.4 Larrialdi-egoeretako jardun-neurriak deskribatzea.
EI3.5 Langune bereziak mugatu behar dituzten seinale normalizatuak, oinezkoentzat gordetakoak eta ibilgailuak
igarotzekoak ezagutzea, baita manipulazioko guneetan dauden beste seinale batzuk ere.
EI3.6 Zubi-garabi eta polipastoek eman beharreko argi- eta soinu-seinaleak ezagutzea.
EI3.7 Behar bezala definitutako karga-, desplazamendu- eta deskarga-kasu simulatu batean:
- Norbera babesteko ekipamendu egokiena identifikatzea.
- Kargaren maneiuaren ondoriozko arriskuak adieraztea.
- Egoera desegonkorrean egindako deskarga baten ondoriozko arriskuak adieraztea.
- Sor daitezkeen larrialdi-egoera posibleak zerrendatzea.
- Langune espezifikoetan kokatu beharreko derrigorrezko seinaleak aipatzea.
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A4: Kargak manipulatzea eta zubi-garabi eta polipastoekin jardutea, material eta produktuen karga-, desplazamendu- eta
deskarga-eragiketa konbentzionalak eginez, laneko arriskuen prebentzio-neurriak eta lan-inguruneko seinaleak kontuan
izanda.
EI4.1 Dagokien fluxu logistikoan kargatzeko, deskargatzeko edo lekualdatzeko salgaiek behar dituzten dokumentuak
edo argibideak identifikatzea eta interpretatzea.
EI4.2 Material eta produktuen desplazamendu-eragiketak zubi-garabiekin eta polipastoekin egitea hutsean eta kargabaldintza desberdinetan.
- Pisu eta bolumen txiki eta handiak.
- Leku garbi eta murritzak
- Distantzia txiki eta ertainak
EI4.3 Karga- eta deskarga-eragiketak salgai eta produktuen mota desberdinekin egitea, eta helburu desberdinetarako:
makinak elikatzea, biltegiratzea, banaketa, pilaketa, estiba eta bestelakoak, zoruaren, apalategiaren edo ibilgailuaren
gainean kokatutako kargetara iritsita.

Harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko
instalazioetako eragiketa osagarriak

EI4.4 Kargaren kulunkarengatiko, biraketagatiko edo konbinatuagatiko arrisku-egoerak identifikatzea, baita kasu
horietan hartu beharreko neurriak ere.
EI4.5 Lanak hasteko eta amaitzeko eragiketak zubi-garabi eta polipastoekin egitea.
EI4.6 Zubi-garabi eta polipastoen berezko segurtasun-sistemen funtzionamendua egiaztatzea, batez ere larrialdiko
geldialdia, gizon hilaren sistema, frenoak eta karrera-amaierak.
EI4.7 Salgai eta produktuen mugimendua biltzen duten lan-parteak betetzea.
A5: Zubi-garabi eta polipastoen lehen mailako mantentze-eragiketak aplikatzea, lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzioxedapenak beteta.
EI5.1 Mantentze-lanei buruzko eskuliburuaren argibideen artean, eskuliburuaren lehen mailari dagozkion eragiketak
interpretatzea.
EI5.2 Zubi-garabiaren edo polipastoaren osagaien egoera bisualki egiaztatzea, erabiltzeko ezarritako gutxieneko
eskakizunak betetzen ote dituzten egiaztatuta.
EI5.3 Material edo produktuen karga, deskarga edo manipulazio segurua eraginpean hartzen duten eta zerbitzuaren
arduradunari berehala konpontzeko jakinarazi behar zaizkion anomaliak identifikatzea, eta/edo garabia geraraztea
eragin dezaketenak.
EI5.4 Kargatzeko hainbat lanabes eta osagarriren egoera egiaztatzea, kasu bakoitzean erabiltzeko eskatutako
gutxieneko ezaugarriak betetzen ote dituzten aztertuta.
EI5.5 Nibelak garbitzeko, koipeztatzeko eta egiaztatzeko ezarritako prozedurak aplikatzea, garabia deskonektatuta
dagoela eta konektatzeko gailuetara inor ere sartu ezin daitekeela bermatuta..
EI5.6 Jasotzeko lanabes eta osagarriak biltegiratzeko ezarritako prozedurak aplikatzea, fabrikatzailearen erabileraeta mantentze-lanei buruzko eskuliburuari jarraikiz.
EI5.7 Zubi-garabiarekin eta polipastoarekin egindako oinarrizko eragiketei dagozkien mantentze-lanei buruzko zatiak
definitutako ereduei jarraikiz betetzea.

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

2. Zubi-garabi eta polipastoetako eragiketa
- Abiaraztea eta gelditzea. Lanaldi-amaiera. Botoitegia maneiatzea eta mugimenduak kontrolatzea. Kargatzeko,
jasotzeko, desplazatzeko eta deskargatzeko prozedurak hainbat ezaugarritako material eta produktuekin.
- Zubi-garabi eta polipastoen, eta haien lanabes eta osagarrien lehen mailako mantentze-lanak
- Lanabesak. Eslingak, estropuak, girgiluak, gakoak eta bestelakoak. Aplikazioak eta mugak.
- Osagarriak: bentosak, matxardak eta bestelakoak. Aplikazioak eta mugak.
- Ontziak eta enbalajeak: Edukiontziak, bidoiak eta bestelakoak. Euspen-sistemak. Kargaren babeskiak.
- Karga-motak. Pisu eta bolumenak. Enbalajeko kargaren pisu estimatuaren kalkulua.
- Kargaren egonkortasuna. Kargaren grabitate-zentroa: funtsezko kontzeptua eta hura zehazteko metodo sinpleak.
- Zubi-garabi kargatu eta deskargatuaren portaera dinamikoa eta estatikoa: gainkarga, gaizki jarritako karga,
abiadura handiegia, azelerazioak, frenatzea, maniobra okerrak. Arrisku-ondorioak: kulunka.
- Arrisku nagusiak kargen mugimenduan. Prebentzio-neurri nagusiak. Norbera babesteko ekipamenduak. Makinen
segurtasun-gailuak.
- Sinbolo eta seinale normalizatuak garabi eta polipastoetan, eta langunean.
- Segurtasuna maneiuan: karga-prozedurak, deskarga eta kargaren desplazamenduak.
- Mugimenduen ikusgarritasuna. Eguraldi egokia.
- Lanlekuko ordena eta garbitasuna:
- Larrialdi-egoeretan jarraitu beharreko jardunak.
- Salgai toxiko eta arriskutsuak manipulatzeari buruzko araudia.
- Arrisku bereziko inguruneetan hartu beharreko neurriak: industria kimikoa, energia-industriak, lehergaien fabrikak
eta bestelakoak.
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5

5. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALA LANTZEKO ETA MINERAL ETA ARROKAK
TRATATZEKO ETA USTIATZEKO INSTALAZIOETAKO ERAGIKETA
OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0106
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Bloke, mokor edo plaka bat manipulatzen laguntzea harri naturala lantzeko instalazio batean, argibideei jarraikiz eta
arduradunak gainbegiratuta.
EI1.1. Blokea kamiotik blokeen parkera edo ebaketa-makina batera eramateko beharrezkoak diren baliabide eta
lanabesak (eslingak eta abar) hautatzea.
EI1.2 Hautatutako baliabide eta lanabesen behar bezalako egoera egiaztatzea.
EI1.3 Blokea eusteko baliabideak jartzea, behar bezala segurtatuta geratzen dela egiaztatuz, teknikari arduradunak
gainbegiratuta.
EI1.4 Blokea estibatzen laguntzea, teknikari arduradunaren argibideei jarraikiz
EI1.5 Blokea estibatzeko eragiketetarako ezarritako segurtasun-neurriak betetzea.
EI1.6 Bloke garraiobidean behar bezala egonkortzeko beharrezko ziri eta takoak hautatzea eta jartzea.
EI1.7 Blokea garraiobidean behar bezala egonkortuta geratzen dela egiaztatzea, teknikari arduradunak gainbegiratuta
EI1.8 Blokea iraultzen laguntzea, teknikari arduradunaren argibideei jarraikiz
EI1.9 Blokea eusteko baliabideak kentzea, ondoren erabiltzeko prest utzita, enpresan ezarritako prozedurei jarraikiz.
A2: Lanabes, erreminta eta kontsumigarri egokiak metatzea blokea makinetan ipintzeko, argibideei jarraikiz eta arduradunak
gainbegiratuta
EI2.1 Blokea makinetan ipintzeko lanabes eta erremintak (ziri eta takoak) hautatzea.
EI2.2 Lanabes eta erreminta metatzea, enpresan ezarritako prozesuei jarraikiz
EI2.3 Blokeak ebaketa-makinetan egonkortzeko ziri eta altxagarriak jartzea, teknikari arduradunak gainbegiratuta.
EI2.4 Eslingak eta kateak jartzea, teknikari arduradunak gainbegiratuta.
EI2.5 Blokea ebaketa-makinetan nibelatzeko, zuzentzeko eta egonkortzeko beharrezko eragiketetan laguntzea,
teknikari arduradunaren argibideei jarraikiz
EI2.6 Blokea ebaketa-makinetan ipintzeko eragiketetarako ezarritako segurtasun-neurriak betetzea.
EI2.7 Blokea ebaketa-makinaren gainean behar bezala egonkortuta eta immobilizatuta geratzen dela egiaztatzea,
teknikari arduradunak gainbegiratuta
EI2.8 Erabilitako lanabes eta erremintak eta kontsumigarriak kentzea, ondoren erabiltzeko prest utzita, enpresan
ezarritako prozesuei jarraikiz.
EI2.9 Soberako kontsumigarriak biltzea, eta biltegira edo hondakin-edukiontzi egokira eramatea, enpresan ezarritako
prozesuari jarraikiz.
A3: Ore eta morteroak ezarritako dosifikazioekin eta fabrikatzaileren espezifikazioei jarraikiz egitea blokearen gain zuzenean
aplikatzeko, argibideei jarraikiz eta arduradunak gainbegiratuta
EI3.1 Materialak hautatzea, baita ore eta morteroak egiteko erabili beharreko laneko erreminta eta lanabesak ere.
EI3.2 Erabili beharreko ore eta morteroak hartzea.
EI3.3 Mortero bat dosifikazio jakin batekin lantzea, eskatutako baldintzei jarraikiz betiere.
EI3.4 Morteroa aplikatzea ezarritako prozedurei jarraikiz.
EI3.5 Morteroak lantzeko eta aplikatzeko ezarritako segurtasun-neurriak betetzea.
EI3.6 Erabilitako lanabes guztiak garbitzea.
EI3.7 Erabili gabeko materiala biltegian behar bezala gordetzea, airetik eta hezetasunetik babestuta.
EI 3.8 Soberakina zabortegira eramatea, enpresan ezarritako prozesuei jarraikiz.
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A4: Kontsumigarri eta/edo produktuak manipulatzea, horiek metatuz, garraiatuz eta biltegiratuz, betiere baliabide egokiak
segurtasunez eta eraginkortasunez erabilita, eta argibideei jarraikiz eta arduradunak gainbegiratuta.

Harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko
instalazioetako eragiketa osagarriak

EI4.1. Kontsumigarriak eta/edo produktuak eramateko beharrezko baliabide eta lanabesak hautatzea.
EI4.2 Hautatutako baliabide eta lanabesen behar bezalako egoera egiaztatzea.
EI4.3 Kontsumigarri eta/edo produktuak metatzea, garraiatzea eta biltegiratzea, teknikari arduradunaren argibideei
jarraikiz.
EI4.4 Kontsumigarri eta/edo produktuak manipulatzeko ezarritako segurtasun-neurriak betetzea.
EI4.5 Ontzi eta enbalajeak kentzea, enpresan ezarritako prozeduren arabera biltegiratuta.
A5: Ondorengo produktu- eta/edo prozesu-motarako egokiena den garbiketa-prozesua eraginkortasunez eta segurtasunez
egitea, produktuen ondorengo egonkortzea barnean hartuta, eta argibideei jarraikiz eta arduradunak gainbegiratuta.
EI5.1 Produktu-motaren garbiketarako eta/edo ondorengo prozesurako erreminta eta baliabide osagarri egokiak
hautatzea.
EI5.2 Produktua garbitzeko eragiketak eta/edo ondorengo prozesua ezarritako prozedurei jarraikiz egitea.
EI5.3 Produktuak garbitzeko eragiketetarako eta prozesuetarako ezarritako segurtasun-neurriak betetzea.
EI5.4 Produktua behar bezala egonkortuta geratzen dela egiaztatzea, teknikari arduradunak gainbegiratuta
A6: Makinaren edo lan-eremuaren motarako egokiena den garbiketa-prozesua egitea, eraginkortasunez eta segurtasunez,
argibideei jarraikiz eta arduradunak gainbegiratuta.
EI6.1 Makina, ekipamendu, instalazio, erreminta eta languneak garbitzeko erreminta, baliabide osagarri eta produktu
egokia hautatzea.
EI6.2 Makina, ekipamendu, instalazio, erreminta eta languneen garbiketa-eragiketak ezarritako prozedurei jarraikiz
egitea.
EI6.3 Makina, ekipamendu, instalazio, erreminta eta languneen garbiketa-eragiketetarako ezarritako segurtasunneurriak betetzea.
A7: Forma, pisu eta dimentsio jakin batzuek dituzten piezak enbalatu eta segurtasunez biltegiratzea, beharrezko elementuak
erabilita eta argibideei jarraikiz, eta arduradunak gainbegiratuta.
EI7.1 Biltegiratzeko irizpide orokorrak ezagutzea.
EI7.2 Produktuak deskargatzeko eta pilatzeko arau orokorrak ezagutzea.
EI7.3 Material eta produktuak kodifikatzeko sistemak ezagutzea.
EI7.4 Ontzi, enbalaje eta edukiontzien motak eta horien ezaugarri eta aplikazioak ezagutzea.
EI7.5 Betegarritarako eta babeserako materialen motak eta horien ezaugarri eta aplikazioak ezagutzea.
EI7.6 Produktuak dagozkien ontzi edo enbalajeetan segurtasunez jartzea.
EI7.7 Ontzia eta/edo enbalajea behar bezala etiketatzea ondoren bidaltzeko, teknikari arduradunaren argibideei
jarraikiz.
EI7.8 Enbalajea segurtasunez eta eraginkortasunez biltegiratzea, teknikari arduradunaren argibideei jarraikiz.
EI7.9 Produktuak garraiatzeko arau orokorrak ezagutzea.
A8: Kargak segurtasunez manipulatzea eta/edo orgak segurtasunez gidatzea, material edo produktuen karga-, garraio- eta
deskarga-eragiketa konbentzionalak eginez, argibideei jarraikiz eta arduradunak gainbegiratuta.
EI8.1 Hainbat euskarritan aurkeztutako dokumentazioa interpretatzea
EI8.2 Paleta, ontzia edo enbalajea karga segurtasunez manipulatzeko eta garraiatzeko egokiak direla egiaztatzea.
EI8.3 Dimentsio eta pisuei dagokienez karga egokia dela egiaztatzea, baita segurtasun-baldintzak biltzen dituela ere.
EI8.4 Manipulatzeko ekipamendua hautatzea eta kargarako egokia dela egiaztatzea.
EI8.5 Kargaren maneiuaren arriskuak ezagutzea.
EI8.6 Karga gidatzearen, garraiatzearen, estibatzearen/desestibatzearen eta pilatzearen/despilatzearen ondoriozko
arriskuak identifikatzea.
EI8.7 Lan-ingurunean dauden arriskuak identifikatzea eta egungo seinaleak ezagutzea.
EI8.8 Orgaren funtzionamendua egiaztatzea, anomalia posibleak detektatuta, bere eskumenekoak konponduz eta
gainerakoak dagokien langileei komunikatuz
EI8.9 Erabilera-mantentzeari dagozkion eragiketak egitea.
EI8.10 Orga automotor eta eskuzkoak hutsean gidatzea, frenatzeko, aparkatzeko, atzera-martxako eta maldan
jaisteko maniobrak eginda
EI8.11 Karga-unitateak biltzea eta masta jasotzeko eta atzerantz inklinatzeko maniobra egitea, kargaren tamaina eta
garaiera errespetatuz ikusgarritasuna errazteko.
EI8.12 Orga automotor eta eskuzkoak kargarekin gidatzea, frenatzeko, aparkatzeko, atzera-martxako eta jaisteko,
lauan edo maldan, maniobrak eginez, segurtasunez eta lan-arriskuak saihestuz
EI8.13 Jardunaldi-amaierako eragiketak egitea, aparkatutako makina modu seguruan utzita.
EI8.14 Sortutako dokumentazioa enpresak ezarritako euskarrian betetzea
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A9: Kargak segurtasunez manipulatzea eta zubi-garabiekin eta polipastoekin segurtasunez jardutea, material edo
produktuen karga-, desplazamendu- eta deskarga-eragiketa konbentzionalak eginez, argibideei jarraikiz eta arduradunak
gainbegiratuta.
EI9.1 .Material edo produktuak kargatzeri, deskargatzeari edo eramateari buruzko dokumentazio edo argibideak
interpretatzea.
EI9.2 Karga zubi-garabiarekin edo polipastoaren manipulatzean erabili beharreko lanabesak (eslingak, estropuak,
girgiluak, gakoak edo bestelakoak) hautatzea eta egiaztatzea.
EI9.3 Karga zubi-garabiarekin edo polipastoaren manipulatzean erabili beharreko osagarriak (bentosak, pintzak edo
bestelakoak) hautatzea eta egiaztatzea.
EI9.5 Karga segurtasunez manipulatzeko erabilitako enbalaje eta ontziak egokiak ote diren egiaztatzea
EI9.5 Kargen egonkortasuneko oinarrizko baldintzak egiaztatzea: grabitate-zentroa, eta eusteko eta jasotzeko sistema
eta gailuak egokiak direla.
IE9.6 Arrisku posibleak egiaztatzea, baita segurtasun-neurriak ere (norbera babesteko ekipamenduak, makinen
segurtasun-elementuak, eta abar)
EI9.7 Langunearen eta lan-ingurunearen seinaleak egiaztatzea.
EI9.8 Ekipamenduaren behar bezalako funtzionamendua egiaztatzea, anomalia posibleak detektatuta, bere
eskumenekoak konponduz eta gainerakoak dagokien langileei komunikatuz
EI9.9 Erabilera-mantentzeari dagozkion eragiketak egitea.
EI9.10 Material eta produktuen desplazamendu-eragiketak zubi-garabiekin eta polipastoekin egitea hutsean eta
karga-baldintza desberdinetan, segurtasun-neurriak beteta.
EI9.11 Karga- eta deskarga-eragiketak produktu-mota desberdinekin egitea, helburu desberdinetarako: makinak
elikatzea, biltegiratzea, banaketa, pilaketa, estibak eta bestelakoak, zoruaren, apalategiaren edo ibilgailuaren gainean
egindako kargetara iritsita, segurtasun-arauak beteta.
EI9.12 Salgai eta produktuen mugimendua biltzen duten lan-parteak betetzea.
A10: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI10.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI10.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI10.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI10.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI10.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI10.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.

Edukiak:
1. Bloke, mokor eta plakak manipulatzea
-

Bloke, mokor eta plakak estibatzeko baliabide eta lanabesak hautatzea
Higatutako baliabide eta lanabesak identifikatzea. Onartzeko eta baztertzeko irizpideak.
Baliabide, lanabes eta kontsumigarriak metatzea, mantentze-lanak, biltegiratzea eta kentzea.
Blokea estibatzea.
Blokeak garraiobideetan egonkortzea
Blokeak iraultzea.

2. Blokea ebaketa-makinetan ipintzea
-

Lanabes eta erremintak hautatzea blokeak ipintzeko
Baliabide, lanabes eta kontsumigarriak metatzea, mantentze-lanak, biltegiratzea eta kentzea
Ziri eta altxagarriak jartzea
Eslinga eta kateak jartzea
Blokea ebaketa-makinetan nibelatzea
Blokea ebaketa-makinetan zuzentzea
Blokea ebaketa-makinetan estabilizatzea

3. Ore eta morteroak lantzea.
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-

Material, lanabes eta erremintak hautatzea
Morteroa lantzea: dosifikazioa fabrikatzailearen argibide teknikoen arabera
Morteroa aplikatzea
Lanabes eta erremintak garbitzea
Material, lanabes eta erremintak biltegiratzea
Hondakinak kentzea.

Harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko
instalazioetako eragiketa osagarriak

4. Kontsumigarri eta/edo produktuak manipulatzea
-

Baliabide eta lanabesak hautatzea
Baliabide eta lanabesak identifikatzea.
Kontsumigarri eta produktuak metatzea, garraiatzea eta biltegiratzea.
Ontzi eta enbalajeak kentzea.

5. Produktuak, makinak eta lan-eremua garbitzea
-

Harri naturaleko produktuak garbitzeko erreminta eta baliabide osagarriak hautatzea eta prestatzea.
Prozesu operatiboa garbitzeko erreminta eta baliabide osagarriak hautatzea eta prestatzea.
Harri naturaleko produktu eta prozesuak garbitzea.
Produktuak egonkortzea.
Makina, erreminta, ekipo, instalazio, erreminta eta languneak garbitzeko prozesu operatiboa.

6. Enbalatzea eta biltegiratzea.
-

Harrizko produktuak biltegiratzea eta bidaltzea.
Biltegiratzeko irizpide orokorrak aplikatzea.
Produktuak deskargatzeko eta pilatzeko arau orokorrak aplikatzea.
Material eta produktuak kodifikatzeko sistemak aplikatzea.
Ontzi, enbalaje eta edukiontziak hautatzea eta prestatzea, mota, ezaugarri eta aplikazioen arabera.
Betegarritarako eta babeserako materialak hautatzea eta prestatzea, mota, ezaugarri eta aplikazioen arabera.
Produktuak dagozkien ontzi edo enbalajeetan segurtasunez jartzea.
Produktuak garraiatzeko arau orokorrak aplikatzea.

7. Kargen manipulazioa orga jasotzaileekin
-

Dokumentu teknikoak interpretatzea.
Ontzi eta enbalajeak egiaztatzea.
Paleta edo edukiontzia egiaztatzea
Karga egiaztatzea: ekipamendu-motaren pisu eta dimentsioak
Manipulatzeko ekipamendua hautatzea
Karga manipulatzearen ondoriozko lan-arriskuak egiaztatzea
Ekipoekin jardutearen ondoriozko lan-arriskuak egiaztatzea
Seinaleak egiaztatzea
Orgen funtzionamendua egiaztatzea.
Anomaliak detektatzea
Orgaren erabileraren mantentze-lanak egitea
Hutseko gidatzea
Hainbat karga-motarekin gidatzea
Hainbat maniobra egitea.
Karga-eragiketak
Garraio-eragiketak
Deskarga-eragiketak
Karga-mugimenduaren dokumentazioa lantzea

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

9. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea
- Jarrera arduratsua lantokian.
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Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz betetzea.
Antolakuntzaren ekoizpen-prozesua ezagutzea.
Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea.
Enpresaren lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZA-MODULUA

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

1 urte

3 urte

• Goi-mailako ingeniaritza.
• Ingeniaritza teknikoa.
• Erauzketa-industrien lanbide-arloko goiMF0859_1:
Bloke, mokor eta plaken
manipulazioa.

•
•
•
•

mailako teknikaria, harri naturalaren lanbideeremua.
Erauzketa-industrien lanbide-arloko
teknikaria, harri naturalaren lanbide-eremua.
Harri naturaleko proiektuen diseinuko eta
koordinazioko 3. mailako profesionaltasunziurtagiria.
Harri naturala lantzeko 2. mailako
profesionaltasun-ziurtagiria.
Mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko
2. mailako profesionaltasun-ziurtagiria.

• Goi-mailako ingeniaritza.
• Ingeniaritza teknikoa.
• Erauzketa-industrien lanbide-arloko goiMF0860_1:
Produktu, kontsumigarri eta
makinen manipulazioa eta
egokitzapena harri naturala
lantzeko eta mineral eta arrokak
tratatu eta ustiatzeko
instalazioetan.

•
•
•
•
•

MF0432_1:
Kargen manipulazioa orga
jasotzaileekin

•
•
•
•

MF0637_1:
Kargen manipulazioa zubigarabiekin eta polipastoekin.

•
•
•
•
•
•

38

mailako teknikaria, harri naturalaren lanbideeremua.
Erauzketa-industrien lanbide-arloko
teknikaria, harri naturalaren lanbide-eremua.
Harri naturaleko proiektuen diseinuko eta
koordinazioko 3. mailako profesionaltasunziurtagiria.
Harri naturala lantzeko 2. mailako
profesionaltasun-ziurtagiria.
Mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko
2. mailako profesionaltasun-ziurtagiria.
Elikagaien zientzia eta teknologiako,
albaitaritzako, biologiako, kimikako,
farmaziako eta ingurumen-zientzietako
lizentziaduna.
Goi-mailako edozein ingeniaritza.
Edozein ingeniaritza tekniko.
Industrien edozein espezialitatetako goimailako teknikaria.
Industrien edozein espezialitatetako 3.
mailako profesionaltasun-ziurtagiria.
Goi-mailako ingeniaritza.
Ingeniaritza teknikoa.
Industria- eta merkataritza-arloetako goimailako teknikaria.
Industria- eta merkataritza-arloetako
teknikaria.
Industria- eta merkataritza-arloetako 3.
mailako profesionaltasun-ziurtagiria.
Industria- eta merkataritza-arloetako 2.
mailako profesionaltasun-ziurtagiria.
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Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako
Prestatzailearen profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia
didaktikoko prestakuntza baliokidea. Salbuetsita daude:

- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo

Psikologiako edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko
graduondoko titulua dutenak.

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

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

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 25 IKASLE

Kudeaketa-gela

45

60

Harri naturala lantzeko tailerra.

100

100

Orga jasotzaileentzako
praktikagunea

100

100

Zubi-garabiarentzako
praktikagunea.

100

100

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

2. M

3. M

4. M

5. M

Kudeaketa-gela

X

X

X

X

X

Harri naturala lantzeko tailerra.

X

X

X

Orga jasotzaileentzako
praktikagunea
Zubi-garabiarentzako
praktikagunea.

X
X
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PRESTAKUNTZA-GUNEA

Kudeaketa-gela

EKIPAMENDUA

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–

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

Orga jasotzaileentzako praktikagunea

–

Orga jasotzaileak

Zubi-garabiarentzako praktikagunea.

–
–

Zubi-garabia.
Polipastoak

–
–
–
Harri naturala lantzeko tailerra.

–
–

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 partehartzaileen 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.
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IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Ez dago sartzeko eskakizunik
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