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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
HARRI NATURALEKO ZAHARBERRITZE-OBREN GARAPENA ETA GAINBEGIRAPENA 
 
KODEA 
IEXD0309 
 
LANBIDE-ARLOA 
Erauzketa-industriak 
 
LANBIDE-EREMUA 
Harri naturala 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IEX432_3: Harri naturaleko zaharberritze-obren garapena eta gainbegirapena (1956/2009 Errege Dekretua, 2009ko 
abenduaren 18koa) 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 
GAITASUN OROKORRA 
Harri naturaleko obren zaharberritze-proiektuak garatzen ditu, kalteen identifikazioan oinarrituta, zaharberritze-tratamenduen 
proposamena eginez, proiektuaren dokumentazio teknikoa landuz eta proiektuaren egikaritzapena planifikatuz eta 
gainbegiratuz, modu autonomoan edo argibideetan eta/edo goragoko mailako teknikariek landutako dokumentazioan 
oinarrituta. Administrazio eskudunek kultura-interesekotzat deklaratutako ondasunetan babes-araudiak ezartzen duenaren 
arabera jardungo da. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1391_3: Harri naturaleko obretako kalteak ebaluatzea eta zaharberritzeko proposamenak definitzea 
- UC1392_3: Harri naturaleko obrak zaharberritzeko proiektu teknikoak garatzea eta haien egikaritzapena programatzea 
- UC1393_3: Harri naturaleko obrak zaharberritzeko proiektuen egikaritzapena koordinatzea eta gainbegiratzea 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Bere lanbide-jarduera autonomo edo besteren konturako langile gisa garatzen du enpresa publiko edo pribatuetan, 
normalean tamaina txikikoetan eta ertainekoetan, harri naturaleko obrak birgaitzen edo zaharberritzen dituzten edo 
etxegintza eta obra zibileko enpresetan txertatuta. 
 
Produkzio-sektoreak 
Leku eta hirigune historikoen kontserbazioa; harri naturaleko eraikuntzak zaharberritzea eta birgaitzea; harri 
naturaleko elementu eta multzo apaingarriak zaharberritzea. 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
Harri naturaleko birgaitze- eta zaharberritze-obren arduraduna. 
Harri naturaleko zaharberritze-teknikaria. 
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RESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN P
IRAUPENA 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUA PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK ORDUAK

UF1067: Harri naturaleko obren 
kalteen identifikazioa. 90 

UF1068: Harri naturaleko obren 
kalteei buruzko txostenen lanketa. 50 MF1391_3:  

Harri naturaleko obretako kalteen ebaluazioa eta 220 
ko proposamenen definizioa zaharberritze UF1069: Harri naturalaren 

zaharberritze-proposamenen 
lanketa 

80 

UF1070: Harri naturaleko obra eta 
multzoen zaharberritze-proiektuen 
proposamena eta garapena 

50 

UF1071: Harri naturaleko obren 
zaharberritze-proiektuen 
aurrekontuak lantzea. 

30 MF1392_3:  
Harri naturaleko zaharberritze-proiektu teknikoen 110 
garapena eta lanketa UF1072: Harri naturaleko 

zaharberritze-obretako kalitate-, 
segurtasun- eta ingurumen 30 -planen 
garapena 
UF1073: Harri naturaleko 
zaharberritze-obren antolamendua 
eta gainbegirapena 

60 
MF1393_3:  
Harri naturaleko zaharberritze-proiektuen koordinazioa 100 UF1074: Harri naturaleko 

zaharberritze-obretakrapena eta gainbegi o  
segurtasun-, ingurumen- e 40 ta 
kalitate-arauak 

MP0221:  
Harri naturaleko zaharberritze-obrak garatzeko eta 80 gainbegiratzeko lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen 
modulua 

  

ORDUAK, GUZTIRA 510  
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 
 
 
 

11. gaitasun-atala 
HARRI NATURALEKO OBRETAKO KALTEAK EBALUATZEA 

ETA ZAHARBERRITZEKO PROPOSAMENAK DEFINITZEA 
 

2. gaitasun-atala 

2HARRI NATURALEKO OBRAK ZAHARBERRITZEKO PROIEKTU 
TEKNIKOAK GARATZEA ETA HAIEN EGIKARITZAPENA 

PROGRAMATZEA 
 
 
 

3. gaitasun-atala 

3HARRI NATURALEKO OBRAK ZAHARBERRITZEKO 
PROIEKTUEN EGIKARITZAPENA KOORDINATZEA ETA 

GAINBEGIRATZEA 
 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1. gaitasun-atala:  
HARRI NATURALEKO OBRETAKO KALTEAK EBALUATZEA ETA 
ZAHARBERRITZEKO PROPOSAMENAK DEFINITZEA 
 
Kodea: UC1391_3 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Jatorri fisiko, kimiko edo biologikoko kalteak identifikatzea, hala badagokio, proiektuaren teknikari arduradunaren 
jarraibide edo argibideei jarraikiz, eta harri naturaleko elementu eta/edo multzoetako dokumentazio teknikoa kontuan 
izanda, ondoren esku-hartze proposamena egiteko. 

BI1.1 Proiektuaren dokumentazio teknikoa interpretatzen da, zaharberritze-proiektuari buruzko informazioa 
(identifikatutako kalteak, eraginpeko elementuak, zaharberritze-irizpideak eta gainerako informazio esanguratsua) 
identifikatuta, osatuta, eta, hala badagokio, proiektuaren arduradunari jakinarazita. 
BI1.2 Harriaren azaleko alterazioak ikuskapen bisual bidez identifikatzen dira, kolorazio- eta testura-aldaketa 
zehaztuta harri original edo kaltetu gabekoarekiko, proiektuaren teknikari arduradunaren argibideei jarraikiz betiere. 
BI1.3 Higaduragatiko, disgregazioagatiko edo hausturagatiko materia-galerak ikuskapen bisual bidez identifikatzen 
dira, eremuari eta sakontasunari dagokienez duten hedadura zehaztuta. 
BI1.4 Azaleko haustura, disjuntzio, pitzadura eta arrailak ikuskapen bisual bidez detektatzen dira, haien hedadura 
zehaztuta eta teknikari arduradunari jakinarazita obren egonkortasuna eraginpean har dezakeela irizten denean. 
BI1.5 Jatorri biologikoko alterazioak (onddoak, likenak, bakterioak, landareak) ikuskapen bisual bidez identifikatzen 
dira, haien lokalizazioa, orientazioa eta hedadura zehaztuta. 
BI1.6 Harriaren aldez aurreko tratamendu edo esku-hartzeak, fabrikakoak edo aurreko zaharberritze bidezkoak 
ikuskapen bisualaren bidez bistaratzen dira, dagokien kontserbazio-egoera adierazita. 
BI1.7 Metalezko eta zurezko elementuek eragindako kalteak, edo harriaz bestelakoak direnak (arrailak, oxido-
orbanak edo bestelakoak), ikuskapen bisual bidez identifikatzen dira, narriadura-maila zehaztuta. 
BI1.8 Kaltea identifikatzeko beharrezkoa denean eskatuko da laborategi-analisia egitea, proiektuaren teknikari 
arduradunari jakinarazita, hala badagokio. 
BI1.9 Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak ezarritako segurtasun-araudiaren arabera erabiltzen dira.  

LB2: Harri naturaleko elementu eta/edo multzoak zaharberritzeko kalteei buruzko txostenak egitea, kalteen 
identifikazioan eta dagoen dokumentazio teknikoan oinarritua, baita, hala badagokio, zaharberritze-proiektuaren teknikari 
arduraduraren argibideetan ere. 

BI2.1 Zaharberritu beharreko harri naturaleko elementu eta multzoen irudikapen grafikoa (kalte-mapa) delineazio-
sistemen eta/edo ordenagailuz lagundutako diseinu-sistemen bidez lantzen da, identifikatutako kaltea argi eta garbi 
bistaratzeko moduan. 
BI2.2 Ondoren esku-hartze proposamenaren definizioan eta garapenean erabiltzeko beharrezkoa den informazio 
guztia bilduz lantzen da kalteei buruzko txostena . 
BI2.3 Jasotako informazioa izaera tekniko eta/edo historiko-artistikoko dokumentazioarekin osatzen da, harri 
naturaleko elementu edo harrien jatorrizko ezaugarriak zehazteko komenigarria dela irizten denean.  
BI2.4 Kalteei buruzko txostena zaharberritze-proiektuaren teknikari arduradunaren argibideei jarraikiz egiten da 
halakorik dagoenean, eta edozein kasutan ere kultura-interesekotzat deklaratutako ondasunak direnean edo egin 
beharreko kalte eta/edo tratamenduak eraikin edo obra zibil baten egiturazko elementuak eraginpean hartzen 
badituzte. 

LB3: Harri naturaleko elementu eta/edo multzoak zaharberritzeko proposamenak egitea, kalteen identifikazioan eta 
dagoen dokumentazio teknikoan oinarritua erabakiak hartzea ahalbidetzeko eta, hala badagokio, proiektuaren arduradun 
teknikoaren argibideei jarraikiz. 

BI3.1 Zaharberritze-proposamena kalteei buruzko txostenean eta eskuragarri dagoen gainerako dokumentazioan 
oinarrituta lantzen da, egin beharreko lanak eta behar diren giza baliabide eta baliabide natural nagusiak bilduta, 
erabakiak hartzea ahalbidetzeko beharrezkoa den definizio-mailarekin. 
BI3.2 Garbiketa-teknika eta tratatu beharreko guneak ezarrita proposatzen dira egin beharreko garbiketa-
tratamenduak, baita erabili beharreko ekipamendu eta produktu nagusiak ere, kalteen aldez aurreko identifikazioa 
eta adostutako irizpide edo argibideen arabera lortu nahi diren emaitzetan oinarrituta. 
BI3.3 Egin beharreko babesteko tratamendu eta esku-hartzeak (hidrofuganteak, antigrafitiak, lehorketa, gezatzea 
eta bestelakoak) zaharberritu beharreko elementuen ezaugarrien eta egoeraren eta elementu horiek 
aurreikuspenen arabera eraginpean hartzen dituzten agente kaltegarrien arabera proposatzen dira, elementu 10 
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horien kokapenak klima edo bestelako faktoreak ere kontuan izanda eta tratatu beharreko guneen tratamendu-
mota eta -teknika, erabili beharreko ekipamendu eta produktu nagusiak eta maiztasun gomendagarria adierazita .  
BI3.4 Narriatutako elementuen berriztapena edo ordezpena, harrizko elementuak, morteroak edo harriarekin 
kontaktuan dauden dekorazio-elementu edo elementu funtzionalak direla, kalteen motaren eta hedaduraren 
arabera proposatzen da, erabili beharreko material berrien ezaugarri nagusiak zehaztuta, proiektuaren 
arduradurari jakinarazita, hala badagokio, eta betiere gainbegiratzen dutela jardunez kalteek eraikuntza baten 
egitura eraginpean hartzen badute. 
BI3.5 Erabakiak hartzea ahalbidetzen duen kostuaren estimazioa biltzeko moduan egingo da betiere zaharberritze-
proposamena. 
BI3.6 Zaharberritze-proiektuaren goragoko mailako teknikari arduradunaren argibideen arabera egingo da 
zaharberritze-obren proposamena kalteek eta/edo egin beharreko tratamenduek eraikuntza edo obra zibili bateko 
egiturazko elementuak eraginpean hartzen dituztenean. 
BI3.7 Kultura-interesekotzat deklaratutako ondasunak direnean, zaharberritze-proiektuaren goragoko mailako 
teknikari arduradunak landutako proiektuari jarraituko zaio. 
BI3.8 Proiektuaren dokumentazio teknikoa txukun aurkezten da, sailkatu eta ordenatu egiten da, eta artxibatu 
egiten da, pertsona eta departamentu egokietara bideratuta, bizkor eta eraginkortasunez, ezarritako prozedurei 
jarraikiz. 

 
Lanbide-testuingurua 
Ekoizpen-baliabideak 
Ohiko marrazketa-tresnak eta -lanabesak. Ekipo eta sare informatikoak: ordenagailuak, memoria eramangarriak, 
eskanerrak, inprimagailuak, datu-grabagailuak 
Ikus-entzunezko baliabideak. Ordenagailuz lagundutako diseinurako aplikazio informatikoak. Bulegotika-aplikazioak. 
Artxibatzeko aplikazioak eta material informatikoa. 
Produktuak edo emaitzak 
Harri naturaleko elementuetan dauden kalteen identifikazioa. Kalteei buruzko mapa eta txostenak. Harri naturaleko 
elementu eta multzoen zaharberritze-proposamena. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Harri naturaleko zaharberritze-proiektuen aurreko eta goitiko bisten, sekzioen, profilen eta perspektiben planoak eta 
marrazkiak. Bezeroaren eta/edo goragokoaren ahozko eta/edo idatzizko argibideak. Espezifikazio teknikoak. 
Erreferentziazko dokumentazio teknikoa. Produktuen katalogoak. Erreferentziazko dokumentazioa: liburu eta aldizkari 
espezializatuak. Kontserbazio-, eraikuntza- eta hirigintza-arauak. Ekipo eta sare informatikoak erabiltzeko eskuliburuak. 
Diseinu lagunduko aplikazioak, artxiboak eta bulegotika-aplikazioak erabiltzeko eskuliburuak. Kalteei buruzko mapa eta 
txostenak. Zaharberritze-proposamena. 

 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
HARRI NATURALEKO OBRAK ZAHARBERRITZEKO PROIEKTU 
TEKNIKOAK GARATZEA ETA HAIEN EGIKARITZAPENA 
PROGRAMATZEA 

 
Kodea: UC1392_3 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Zaharberritze-proiektuen memoria teknikoak garatzea egin beharreko lanen definizio zehatza egiteko, onartutako 
zaharberritze-proiektuan oinarrituta eta proiektuaren arduradunak zuzenduta. 
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ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

BI1.1 Proiektuaren informazio teknikoa (planoak eta informazio teknikoa kalteen identifikazioari eta jarraitu 
beharreko tratamenduei buruz) ordenatu eta aztertu egiten da, egin beharreko lanak erabat definitzeko 
beharrezkoa den informazioan falta den informazioa eta akatsak detektatuta, eta proiektuaren arduradunari 
jakinarazten zaio. 
BI1.2 Egin beharreko lanak zehaztasunez definitzen dira, fasetan egituratuta, irizpide tekniko eta ekonomikoen 
arabera, fase bakoitzean erabili beharreko teknika eta metodologiak ezarrita, kaltearen edo alterazioaren arabera.  
BI1.3 Elementu guztiak kontuan hartuta egiten dira beharrezkoak diren neurketak, kapitulutan ordenatuta eta beren 
izaeraren arabera bereizita. 
BI1.4 Zaharberritu beharreko harri naturaleko elementu eta multzoen irudikapen grafikoa zaharberritu beharreko 
elementuak eta erabili beharreko teknikak argi bistaratzea ahalbidetzeko moduan lantzen da, proiektuaren 
arduradunaren argibideen arabera. 
BI1.5 Fase bakoitza egiteko beharrezkoak diren baliabide materialak (instalazioak eta baliabide osagarriak, 
ekipamenduak, erremintak, lanabesak, produktuak, harri naturaleko elementuak eta bestelako elementuak, babes 
indibidual eta kolektiboko ekipamenduak) eta giza baliabideak (langileen kopurua eta prestakuntza) lan-motaren 
eta haren dimentsioaren arabera zehazten dira.  
BI1.6 Fase bakoitzerako denboren aurreikuspena eta antolamendua egin beharreko lanen eta erabilgarri dauden 
giza baliabide eta baliabide materialen arabera egiten dira, adostutako epeen barruan betiere. 
BI1.7 Kalitate-kontroleko plana kalitatearen irizpideak eta kontrol-puntuak fase bakoitzerako definituta lantzen da, 
ondoren programatzea, egikaritzea eta kontrolatzea ahalbidetuko duten beharrezko garapen-mailarekin. 
BI1.8 Zaharberritze-proiektuaren memoria teknikoa fase bakoitzean hartu beharreko segurtasun-neurriak definituta 
egiten da, batez ere babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduen erabilerari dagokionez. 
BI1.9 Zaharberritze-proiektuaren memoria teknikoa ingurumena babesteko hartu beharreko neurriak definituta 
egiten da, batez ere hondakinen kudeaketari dagokionez. 
BI1.10 Zaharberritze-proiektuaren dokumentazio teknikoa txukun aurkezten da, sailkatu eta ordenatu egiten da, eta 
artxibatu egiten da, pertsona eta departamentu egokietara bideratuta, bizkor eta eraginkortasunez, ezarritako 
prozedurei jarraikiz. 

LB2: Harri naturaleko zaharberritze-proiektua egikaritzeko aurrekontuak lantzea, giza baliabide eta baliabide materialak, 
eta kalitate-, segurtasun- eta ingurumen-planak zehaztuta eta kuantifikatuta. 

BI2.1 Dokumentazio grafiko eta idatzizkoan oinarrituta zehazten da obra-unitate eta -kapituluen zerrenda osoa, 
zaharberritze-proiektuan jasotakoak, eta egin beharreko lan guztiak biltzen ditu 
BI2.2 Obra-unitateen kostuak erabili beharreko baliabide material eta giza baliabideen arabera kalkulatzen dira.  
BI2.3 Zaharberritze-proiektuaren arrisku-azterketa bati jarraikiz kalkulatzen dira ustekabeak eta ezinbestekoak, eta 
proiektuaren arduradunari jakinarazten zaio.  
BI2.4 Enpresak ezarritako irizpideen arabera kalkulatzen dira merkataritza-marjinak. 
BI2.5 Prezio unitarioak kapitulu guztietako obra-unitateei aplikatuta lantzen da aurrekontua, betiere proiektuaren 
aurrekontuaren arabera.  
BI2.6 Programa informatiko egokia erabilita lantzen dira aurrekontuak. 

LB3: Zaharberritze-zeregin guztiak programatzea, giza baliabide eta baliabide materialen aurreikuspena barne, proiektua 
eta gainerako dokumentazio teknikoa oinarritzat hartuta, eta obraren plangintza orokorra kontuan izanda, hala badagokio 

BI3.1 Egin beharreko zereginak elkarren artean eta obrako gainerako lanekin koordinatuta programatzen dira, hala 
badagokio, dokumentazio teknikoa eta obraren plangintza orokorra abiapuntutzat hartuta. 
BI3.2 Obraren premien eta biltegiratzeko guneek produktu-motarekiko duten egokitzapenaren arabera 
programatzen da material eta horniduren zuzkidura. 
BI3.3 Baliabide osagarrien erabilera aurreikusten denean horien erabilgarritasuna, ahalmenak eta mugak kontuan 
izaten dira eta, bereziki, obrako gainerakoarekin partekatzen diren baliabideen kasuan eta horien erabilera 
eskatzen duten zereginen arabera.  
BI3.4 Lanak egiteko beharrezkoak diren ekipamendu, erreminta eta lanabesen hornidura lantzen da, babes 
indibidual eta kolektiboko ekipamenduak barnean hartuta. 
BI3.5 Programazioa sekuentziatan ezartzen da, prozesu bakoitzaren hasierako eta amaierako datak adierazita, 
izan daitezkeen aldaketa-marjinak bilduta, betiere giza baliabideen eta baliabide materialen erabilgarritasunaren 
eta ahalmenen arabera. 
BI3.6 Programazioaren dokumentazio teknikoa laneko aginduetan, krokisetan, kronogrametan eta beharrezkoa 
den gainerako informazioaren bidez biltzen da. 
BI3.7 Egindako programazioa zuzendaritza fakultatiboak onartu behar du, hala badagokio, ezarritako prozedurei 
jarraikiz. 

LB4: Kalitate-, segurtasun- eta ingurumen-planen burutzapena garatzea edo, hala badagokio, burutzapenean parte 
hartzea obran aplikatzeko, betiere araudi aplikagarriaren eta enpresaren politikaren arabera. 12 
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BI4.1 Merkatuak eskatutako kalitate-maila, enpresaren kalitate-helburuak eta, hala badagokio, egin beharreko 
obraren beraren berezitasunak kontuan hartuta lantzen da kalitate-plana. 
BI4.2 Egiaztapen-puntuak eta laginketa-, kontrol-, erregistro- eta ebaluazio-prozedurak ezarriz garatzen da kalitate-
plana, baita jarraitu beharreko prozedurak ere, desadostasunak dituzten lanen kasuan. 
BI4.3 Obraren segurtasun-azterlanean biltzen diren lan-arriskuen prebentzio-neurriak bilduta lantzen da 
segurtasun-plana, zaharberritze-lanei dagozkien espezifikoez gain. 
BI4.4 Ingurumena babesteko plana ingurumen-arrisku posibleak (hondakinak, hautsa, zarata eta bestelakoak) 
ezarrita lantzen da, baita kasu bakoitzari dagozkion prebentzio- eta jardun-prozedurak ere. 

 
Lanbide-testuingurua 
Ekoizpen-baliabideak 
Ohiko marrazketa-tresnak eta -lanabesak. Ekipo eta sare informatikoak: ordenagailuak, memoria eramangarriak, 
eskanerrak, inprimagailuak, datu-grabagailuak Ikus-entzunezko baliabideak. Neurtzeko lanabesak. Ordenagailuz 
lagundutako diseinurako aplikazio informatikoak. Bulegotika-aplikazioak. Artxibatzeko aplikazioak eta material 
informatikoa. 
 
Produktuak edo emaitzak 
Zaharberritzeko proiektu teknikoa. Egikaritzapen-aurrekontua. Zaharberritze-proposamena. Kalitate-plana. Segurtasun-
plana. Ingurumen-plana. Lanen programazioa. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
 Harri naturaleko zaharberritze-proiektuen aurreko eta goitiko bisten, sekzioen, profilen eta perspektiben planoak eta 
marrazkiak. Kalteei buruzko mapak eta txostenak. Zaharberritze-proposamena. Bezeroaren eta/edo goragokoaren 
ahozko eta/edo idatzizko argibideak. Espezifikazio teknikoak. Erreferentziazko dokumentazio teknikoa. Produktuen 
katalogoak. Erreferentziazko dokumentazioa: liburu eta aldizkari espezializatuak. Ekipo eta sare informatikoak 
erabiltzeko eskuliburuak. Diseinu lagunduko aplikazioak, artxiboak eta bulegotika-aplikazioak erabiltzeko eskuliburuak. 
Zaharberritze- eta kontserbazio-, eraikuntza- eta hirigintza-arauak. Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
Ingurumenaren babeserako arauak. Zaharberritze-proiektuaren memoria. Aurrekontua. Lan-plana. Laneko aginduak. 
Segurtasun-plana. Ingurumena babesteko plana. Kalitate-plana. 
 
 
 
 
 
 
3. gaitasun-atala: 
HARRI NATURALEKO OBRAK ZAHARBERRITZEKO PROIEKTUEN 
EGIKARITZAPENA KOORDINATZEA ETA GAINBEGIRATZEA 

 
Kodea: UC1393_3 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Harri naturaleko zaharberritze-obra egikaritzeko beharko diren ekipamendu eta baliabide osagarrien instalazioa eta 
martxan jartzea antolatzea, zaharberritze-proiektuan ezarritakoari jarraikiz. 

BI1.1 Proiektuaren informazio teknikoa (planoak eta informazio teknikoa kalteen identifikazioari eta jarraitu 
beharreko tratamenduei buruz, lan-plana) ordenatu eta aztertu egiten da, egin beharreko lana erabat definitzeko 
beharrezkoa den informazioan falta den informazioa eta akatsak detektatuta 
BI1.2 Obraren hornidura orokorrak (ura, elektrizitatea) erabilgarri daudela egiaztatzen da, eta proiektuan ezarritako 
premiak betetzen dituztela. 
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BI1.3 Erabili beharreko obrako instalazio eta ekipamendu orokorren erabilgarritasuna (biltegiak, aldagelak, 
sorgailuak eta askotariko makinak) proiektuan ezarritakoari dagokiola egiaztatzen da. 
BI1.4 Zaharberritze-lanetarako beharrezkoak diren ekipamenduen obrako instalazioak obraren segurtasun-araudia 
eta ekipamendu bakoitzaren araudi espezifikoak betetzen dituela egiaztatzen da. 
BI1.5 Zaharberritze-ekipamenduen funtzionamendua ekipamenduaren espezifikazio teknikoekin uztartzen dela 
egiaztatzen da, anomalia posibleak detektatuz, haien eragina ebaluatuz eta konpontzeko egokiak diren neurriak 
hartuz. 
BI1.6 Ekipamenduentzat beharrezkoak diren hornidurak ekipamendu horien hornikuntza bermatzeko behar 
adinako aurrerapenarekin aurreikusten dira, eskaerak denboraz eta garaiz eginda. 
BI1.7 Agindutako baliabide osagarrien instalazioa (garabiak, aldamioak, edukiontziak eta bestelakoak) baliabide 
horien erabilgarritasuna aurreikusitako epean ziurtatuta antolatzen da, eta ezarritako administrazio-baimenekin 
betiere. 
BI1.8 Obran partekatzen diren baliabide osagarrien erabilera zuzendaritza fakultatiboarekin adosten da, erabiltzeko 
denborak eta moduak ezarrita. 
BI1.9 Ekipamendu eta baliabide osagarrien garbiketa eta erabiltzeko mantentze-lanak behar bezala ibiliko direla 
bermatzeko antolatzen dira, jarraitu beharreko prozedurak ezarrita, fabrikatzailearen aginduen arabera. 

LB2: Zaharberritze-lanak egiteko beharrezkoak diren materialen hornidura eta metaketa antolatzea eta hondakinak 
husteko guneak finkatzea obra egikaritzeko proiektuan xedatutakoa betetzeko, lan-programei jarraikiz. 

BI2.1 Zuzendaritza fakultatiboak horren inguruan ezarritakoa kontuan hartuta finkatzen dira materialak 
biltegiratzeko metaketa-guneak. 
BI2.2 Material-eskaera behar bezalako aurrerapenarekin egiten da obren egikaritzapena inoiz ere gerarazi ez 
dezan, ezarritako segurtasuneko gutxieneko stockak errespetatuta eta lanen programazioaren arabera. 
BI2.3 Enpresak ezarritako prozedura formalen arabera egiten da materialen eskaera eta argi eta garbi zehazten 
ditu materialen mota eta kalitateak. 
BI2.4 Jasotako materialak eskaera-aginduekin uztartzen direla egiaztatzen da, kantitateari zein kalitateari 
dagokienez. 
BI2.5 Zuzendaritza fakultatiboak horren inguruan ezarritakoa kontuan hartuta finkatzen dira hondakinak husteko 
guneak. 

LB3: Harri naturaleko zaharberritze-obra egikaritzeko beharrezkoak diren giza baliabideak koordinatzea, ezarritako 
programazioaren arabera. 

BI3.1 Esleitutako langileak egin beharreko zaharberritze-lanak egikaritzeko kopuruari eta prestakuntzari 
dagokionez egokia dela egiaztatzen da, proiektuan ezarritakoaren arabera, betiere goragokoei jakinarazita 
kontrako kasuan. 
BI3.2 Ezarritako programazioaren arabera antolatzen eta banatzen da egin beharreko lana, eragiketek izan 
beharreko sekuentzia zehaztuta, baita bakoitzaren hasierako eta amaierako uneak ere, prozesuak optimizatzeko, 
kalitatea gehitzeko eta koordinazioa hobetzeko moduan betiere. 
BI3.3 Langile edo langile-talde bakoitzari tratatu beharreko elementu edo multzoak esleituta antolatzen ditu bere 
kargupeko langileak, baita beharrezkoak diren ekipamendua, erremintak, hornidurak, materialak eta produktuak 
esleituta ere. 
BI3.4 Langileei ematen zaizkien aginduak argi eta zehatz transmititzen dira, langileek ulertzen dituztela egiaztatuta. 
BI3.5 Lanak egiteari buruzko dokumentuak (laneko aginduak, lan-parteak, fitxa teknikoak eta bestelakoak) 
langileek betetakoan lantzen, banatzen eta berrikusten dira, hala badagokio, enpresak ezarritako prozedurei 
jarraikiz betiere. 

LB4: Segurtasun- eta ingurumen-arauen aplikazioa koordinatzea eta gainbegiratzea betetzen direla bermatzeko, 
dagozkien segurtasun- eta ingurumen-planetan ezarritakoaren arabera. 

BI4.1 Segurtasun-neurri orokor eta espezifikoak langile propio eta azpikontratatuei jakinarazten zaizkie, betetzen 
direla kontrolatuz eta betetzeko eskatuz, ezarritako segurtasun-planaren arabera. 
BI4.2 Erabilitako teknikek eta lanaren antolamenduak langileentzako eta ingurumenarentzako arriskuak 
minimizatzea ahalbidetzen dutela egiaztatzen da. 
BI4.3 Segurtasun indibidual eta kolektiboko ekipamenduak egin beharreko lanen eta erabili beharreko produktu eta 
baliabideen arabera erabiltzen direla kontrolatzen da, eragiketa bakoitzerako segurtasun-planen ezarritakoari 
jarraikiz. 
BI4.4 Hori eskatzen duten produktuen segurtasun-orriak eguneratuta eta behar bezala antolatuta daudela 
egiaztatzen da. 
BI4.5 Langunea eta ekipamenduak garbi, ordenan eta prozesutik kanpoko produkturik gabe daudela egiaztatzen 
da, lanak segurtasunez eta eraginkortasunez egiten direla egiaztatzeko. 
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BI4.6 Ingurumena babesteko neurriak langile propio eta azpikontratatuei jakinarazten zaizkie, betetzen direla 
kontrolatuz eta betetzeko eskatuz, ezarritako segurtasun-planaren arabera. 
BI4.7 Zaharberritze-lanetan sortutako hondakinak esleitutako lekuetan biltzen eta lagatzen direla egiaztatzen da, 
ingurumena babesteko planaren arabera. 

LB5: Harri naturaleko obren zaharberritze lanen kalitatea kontrolatzea, proiektuan ezarritakoa betetzen dela 
egiaztatzeko, detektatutako desbideratzeak zuzentzeko beharrezko neurriak, hala badagokio, hartuz eta proiektuaren 
arduradunari jakinarazita. 

BI5.1 Proiektuaren arduradunak emandako laneko argibideen arabera gainbegiratzen dira lanak, eragiketak egiten 
direla kontrolatuta betiere. 
BI5.2 Bere kargupeko langileek landutako lan-parteak berrikusten dira, gorabehera, hutsune eta ez-betetze 
posibleak aztertuta, dagozkion neurriak hartu eta/edo proiektuaren arduradunei jakinarazita, denboran eta forman, 
ezarritako prozedurei jarraikiz. 
BI5.3 Lortutako emaitzen kalitateak proiektuan ezarritako espezifikazio teknikoak betetzen dituela egiaztatzen da 
eta emaitzak erregistratzen dira, arduradunari jakinarazita. 
BI5.4 Programatutako zereginen egikaritze-denborak betetzen direla aztertzen da, desbideratze posibleak 
ezarritako maiztasunez, eta laneko plan orokorrarekiko betiere. 
BI5.5 Kalitatearen laginketa-, kontrol-, erregistro- eta ebaluazio-prozedurak kalitate-planean ezarritako kontrol-
puntuetan egiten dira, kalitatearen jarraipena egiteko. 
BI5.6 Ezarritako kalitate-irizpideekin desadostasunak dituzten kalitate-eskakizunak identifikatzen dira eta horiek 
zuzentzeko mekanismoak ezartzen dira, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

LB6: Ziurtapenak eta jarraipeneko txosten eta azken txostenak egitea egikaritutako harri naturaleko zaharberritze-lanak 
balioesteko eta dokumentatzeko, proiektuan ezarritako irizpideei jarraikiz. 

BI6.1 Proiektuan ezarritako irizpideen arabera egiten dira neurketak, modu ordenatuan kapitulu eta unitatetan 
bilduta, lanen balorazioa errazteko betiere. 
BI6.2 Egindako obren ziurtapena epeen barruan eta itundutako moduan egiten da, eta egikaritutako zereginen 
artetik, aurrekontuan sartu gabe geratu direnei erreparatu behar zaie bereziki  
BI6.3 Ziurtapenera txertatutako lanak proiektuan ezarritako balorazioen arabera egiten dira, eta proiektuaren 
arduradunak gainbegiratuta betiere. 
BI6.4 Proiektuaren egikaritzapenari buruz informazio esanguratsuena biltzeko moduan lantzen dira txosten edo 
memoria partzial edo azken txosten eta memoriak: egindako lanak, erabilitako teknikak, erabilitako produktuak, 
lortutako emaitzak, denborak, gorabeherak eta proiektuen ezarritako espezifikazioekiko desbideratzeak. 
BI6.5 Zaharberritze-lanen egikaritzapenari buruzko dokumentazioa: txostenak, memoriak, obra-egunkariak, laneko 
aginduak, lan-parteak, argazkiak, krokisak, marrazkiak, biltegi-fitxak, albaranak eta bestelako dokumentuak 
lantzen, sailkatzen eta artxibatzen dira, dokumentu guztiak ordenatuta eta erabiltzeko prest egoteko moduan 
betiere. 

 
Lanbide-testuingurua 
Ekoizpen-baliabideak 
Ekipo eta sare informatikoak: ordenagailuak, memoria eramangarriak, eskanerrak, inprimagailuak, datu-grabagailuak 
Ikus-entzunezko baliabideak. Neurtzeko lanabesak. Bulegotika-aplikazioak. Artxibatzeko aplikazioak eta material 
informatikoa. Ordenagailuz lagundutako diseinurako aplikazio informatikoak. Ohiko marrazketa-tresnak eta -lanabesak. 
Produktuak edo emaitzak 
Ekipamendu eta baliabide osagarriak instalatuta eta abiarazita. Egikaritzapen-proiektuan xedatutakoaren arabera 
antolatutako materialak hornituak eta metatuak. Ezarritako programazioaren arabera antolatutako giza baliabideak. 
Segurtasun- eta ingurumen-arauak beteta. Zaharberritze-lanak kalitatez eginda. Ziurtapenak eta txostenak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
 Zaharberritze-proiektua. Bezeroaren eta/edo goragokoaren ahozko eta/edo idatzizko argibideak. Ekipamendu eta 
produktuen espezifikazio teknikoak. Ekipamenduen fabrikatzaileen argibide eta mantentze-lanei buruzko eskuliburuak. 
Erreferentziazko dokumentazioa: liburu eta aldizkari espezializatuak, produktu-katalogoak. Ekipo eta sare informatikoak 
erabiltzeko eskuliburuak. Diseinu lagunduko aplikazioak, artxiboak eta bulegotika-aplikazioak erabiltzeko eskuliburuak. 
Zaharberritze- eta kontserbazio-, eraikuntza- eta hirigintza-arauak. Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
Ingurumenaren babeserako arauak. Segurtasun-plana. Ingurumena babesteko plana. Kalitate-plana. Laneko aginduak. 
Materiala eskatzeko aginduak. Txostenak. Ziurtapenak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 
 
 
 
 

1
2
3

1. prestakuntza-modulua:  
HARRI NATURALEKO OBRETAKO KALTEEN EBALUAZIOA ETA 

ZAHARBERRITZEKO PROPOSAMENEN DEFINIZIOA 
 

2. prestakuntza-modulua:  
HARRI NATURALEKO ZAHARBERRITZE-PROIEKTU 

TEKNIKOEN GARAPENA ETA LANKETA 
 

3. prestakuntza-modulua:  
HARRI NATURALEKO ZAHARBERRITZE-PROIEKTUEN 

KOORDINAZIOA ETA GAINBEGIRAPENA 
 

4. prestakuntza-modulua:  

4 HARRI NATURALEKO ZAHARBERRITZE-OBRAK GARATZEKO 
ETA GAINBEGIRATZEKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK  
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1 1. prestakuntza-modulua:  
HARRI NATURALEKO OBRETAKO KALTEEN EBALUAZIOA ETA 
ZAHARBERRITZEKO PROPOSAMENEN DEFINIZIOA 
 
Kodea: MF1391_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1391_3: Harri naturaleko obretako kalteak ebaluatzea eta zaharberritzeko 
proposamenak definitzea.
 
Iraupena: 220 ordu 
 
1.1 prestakuntza-atala 
HARRI NATURALEKO OBREN KALTEEN IDENTIFIKAZIOA 
 
Kodea: UF1067 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Harri-mota nagusiak eta dagozkien alterazio ohikoenak identifikatzea, harriak bisualki ezagututa eta alterazioen kausa 
eta ondorioak ere ezagututa. 

EI1.1 Harri naturalen motak eta dagozkien barietateak ezagutzea, haien ezaugarri fisiko-mekaniko eta kimiko 
nagusiak bereizita eta dagozkien erabilera ohikoenekin eta barietateekin lotuta. 
EI1.2 Harri naturalaren alterazioak sailkatzea, alterazio horien kausa posibleekin lotuta:  

- Agente fisikoak: tenperatura, hezetasuna, izotza, haizea, sua, gatzak. 
- Agente kimikoak: ura, azidoak, gatzak, oxidoak. 
- Agente biologikoak: landareak, onddoak, likenak, bakterioak. 

EI1.3 Harri-mota bakoitzeko alterazio garrantzitsuenak identifikatzea, horien kausa eta ondorio nagusiak ezagututa. 
EI1.4 Harri naturala erauzteko, lantzeko, garraiatzeko eta jartzeko teknika nagusiak azaltzea, eragiketa horiek harri 
naturaleko elementu eta multzoetan ondoren eragin ditzaketen kalteekin lotuta. 
EI1.5 Harri naturala lantzeko eskuarki erabiltzen diren akaberak edo azaleko tratamenduak (fisikoak eta kimikoak) 
identifikatzea eta, hala badagokio, ondoren eragin ditzaketen kalte posibleak ere ezagutzea. 
EI1.6 Harri naturalaren gain erabilitako zaharberritze-teknika nagusiak identifikatzea (garbitzea, babestea, berritzeak), 
ondoren harrian eragin ditzaketen alterazioekin lotuta.  
EI1.7 Beste materialekin izan dezaketen kontaktuaren ondorioz harri naturaleko elementuen gain eragin ditzaketen 
kalteak ezagutzea: metalak, morteroak, zurak eta bestelakoak. 
EI1.8 Harri naturaleko alterazioen hedadura eta obra osoan duten ondorioa balioestea.  
EI1.9 Kalteak erabat definitzeko laborategiko analisi-teknikak behar dituzten alterazioak zerrendatzea. 
EI1.10 Harri naturaleko obra batean: 

- Kalteak identifikatzea, horien kausa eta ondorio posibleak adierazita. 
- Harri naturaleko alterazioen hedadura eta obra osoan duten ondorioa balioestea. 

 
Edukiak: 
1. Harri naturala: motak eta erabilerak. 

- Harri naturala:  
• Motak. Barietateak. 
• Propietate eta ezaugarri fisiko-mekanikoak. 
• Mota eta barietate bakoitzaren erabilera ohikoenak. 18 
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• Alterazio ohikoenak harri-mota bakoitzean. 
- Harri naturaleko elementuak. Sailkapena. Ezaugarriak, funtzioak, xedeak eta aplikazioak.  
- Harri naturaleko eraikuntzak. Mota nagusiak.  
- Barrualdeko eta kanpoaldeko espazioak.  
- Harri naturaleko obra zibila. Mota nagusiak: 
- Harri naturalaren erabilera apaingarria: 

• Dekorazioa. 
• Objektu bereziak. 
• Hiri-altzariak.  
• Hileta-artea.  

- Harri naturaleko obrak jartzea:  
• Sistema eta metodoak. 
• Eskakizunak. 

2. Agente kimikoengatiko degradazioa. 
- Agente kimikoak:  

• Ura. 
• Gatzak. 
• Azidoak.  
• Alkalisa.  

- Degradazio-prozesuak:  
• Disoluzioak eta hidrolisia.  
• Oxidazioa eta erredukzioa.  

3. Agente fiskoengatiko degradazioa. 
- Agente fisikoak:  

• Tenperatura.  
• Hezetasuna. 
• Izotza. 
• Euria.  
• Haizea. 
• Sua. 
• Bibrazio eta talkak (lurrikara, trafikoa, akustikoak). 

- Degradazio-prozesuak:  
• Ziklo higrotermikoak.  
• Berotze diferentziala. 
• Izotz-desizozte zikloak. 
• Higadura. 
• Xurgatzea. 
• Hezeguneen kondentsazioa eta kapilaritatea. 
• Hidratazioa. 
• Gatzen kristalizazioa. 

4. Agente biologikoengatiko degradazioa.  
- Bionarriaduraren mekanismoak eta alderdi morfologikoak  
- Prozesu fisiko edo mekanikoak: disgregazioa edo frakturazioa 
- Prozesu kimikoak: deskonposizioa 
- Organismoen ekintza-mekanismoak 
- Mekanismo-taldeak:  

• Bakterioak eta aktinomizetoak. 
• Onddoak. 
• Zinaobakterio eta algak. 
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• Beheko eta goiko landareak. 
• Animaliak. 

- Kalte antropikoak.  
5. Aurreko tratamendu edo esku-hartzeengatiko degradazioa.  

- Erauzketa-teknikak. Erauzketan eragindako kalteak. 
- Lanketa-teknikak. Lanketan eragindako kalteak. 
- Azaleko tratamendu fisiko eta kimikoak. Azaleko tratamenduan eragindako kalteak. 
- Garraio-teknikak. Garraioan sortutako kalteak. 
- Jartze-teknikak. Jartzean eragindako kalteak.  
- Bestelako materialekin izandako kontaktuan eragindako kalteak: metalak, morteroak, zurak eta bestelakoak. 
- Produktu edo teknika desegokiekin egindako aurreko zaharberritzeengatiko degradazioa.  
- Eraikuntza-akatsek eragindako kalteak: zimendua, diseinua, materia-mota, dilatazio-junturak.  

6. Kalteen identifikazioa. Alterazioaren adierazle bisualak. 
- Terminologia orokorra: alterazioa, meteorizazioa, degradazioa. 
- Dokumentu teknikoen interpretazioa.  

• Kalteen identifikazioa. 
• Eraginpeko elementuak. 

- Kalteen ezaugarriak morfologiaren arabera:  
• Bolumen-galerarik gabe. Azaleko aldaketak. Bariazio kromatikoak. Zolda eta metaketak. 
• Bolumen-galerarekin ale-mailan.  
• Zulo eta ildoen konformazioa.  
• Deformazio plastikoak (handitzeak, kakotzeak) eta eten fisikoak (haustura eta disjuntzioak).  

- Eraikuntzako harri-materialen degradazioko faktore, kausa eta ondorioak. 
- Kalteen hedadura zehaztea: zabalera eta sakontasuna. 
- Obraren egiturako kalteak: jarraitu beharreko prozedura. 
- Kalteen kausak zehaztea. 
- Laborategiko analisiak. 
- Kalteen ondorio posibleak zehaztea. 
- Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduen erabilera ikuskapen bisualetan. 

 
 
1.2 prestakuntza-atala 
HARRI NATURALEKO OBREN KALTEEI BURUZKO TXOSTENEN LANKETA 
 
Kodea: UF1068 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Harriaren erabilera historikoa identifikatzea, baita zaharberritzeko teoria eta irizpide nagusiak ere. 

EI1.1 Historian zehar harriak eraikuntza- eta/edo dekorazio-material gisa izan dituen erabilera nagusiak identifikatzea.  
EI1.2 Arkitekturako edo arte aplikatuetako estilo nagusiak zehaztea, dagozkien ezaugarri nagusiak eta elementu 
bereizgarriak bereiziz.  
EI1.3 Harri naturaleko eraikuntza-elementu nagusiak identifikatzea, aplikazio arruntenekin lotuta.  
EI1.4 Obra zibileko tipologietan, gaineratzen dituzten harri naturaleko elementu nagusiak ezagutzea, dagozkien 
ezaugarriak eta funtzioa bereizita:  
EI1.5 Dekorazio- eta ornamentazio-proiektuetan, gaineratzen dituzten harri naturaleko elementuak identifikatzea. 
EI1.6 Harri naturaleko obren zaharberritzean erabilitako irizpide nagusiak deskribatzea, historian zehar erabilitako 
zaharberritze-teoria nagusiekin lotuta.  
EI1.7 Zaharberritzearekin lotutako iturri dokumental zabalduenak identifikatzea: liburuak, aldizkari teknikoak, 
katalogoak, web-orriak eta bestelakoak.  20 
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A2: Kalteei buruzko txostenak lantzea egungo kalteak definitzeko. 
EI2.1 Kalteei buruzko txosten baten edukiak eta hura osatzen duten dokumentuak deskribatzea.  
EI2.2 Kalte zehatzei buruzko zerrendak egitea, kalte bakoitzari identifikazio-kodeak esleituta.  
EI2.3 Grafikoki kalteen zerrenda erakutsiko duten kalteei buruzko mapak lantzea. 
EI2.4 Kalteei buruzko zerrenda eta mapak eta obraren kontserbazio-egoeraren balorazioak biltzen dituzten kalteei 
buruzko txostenak lantzea, baita beste informazio osagarri batzuk biltzen dituztenak ere. 

 
Edukiak: 
1. Artearen historia zaharberritze-lanetarako.  

- Harri naturala eraikuntza- eta dekorazio-material gisa: erabilera nagusiak historian zehar. 
- Arkitekturako estilo/korronte historiko nagusiak. Bakoitzaren oinarrizko ezaugarriak. 
- Harriari aplikatutako arteetako estilo/korronte historiko nagusiak. Bakoitzaren oinarrizko ezaugarriak. 
- Harri naturaleko obra edo elementu baten jatorrizko ezaugarriak zehaztea 

2. Harri naturala zaharberritzeko teoriak.  
- Zaharberritzeko teoriaren eta tekniken bilakaera historikoa.  
- Harri naturalari aplikatutako zaharberritzearen historia.  
- Zaharberritzeko printzipioak/irizpideak.  
- Diagnosia. Metodologia. Esku-hartzea. Prebentzioa.  
- Dokumentazioa: Iturriak. Estatuko eta nazioarteko erakunde nagusiak.  
- Ondare historiko/kulturalen zaharberritzeari buruzko legedia. 

3. Dokumentazio teknikoa lantzea: kalteei buruzko txostenak. 
- Irudikapen grafikoa:  

• Harri naturaleko obren plano eta bozetoei buruzko oinarrizko neurriak. 
• Eskuz delineatzeko sistemak. 
• Ordenagailuz lagundutako diseinu-sistemak. 
• Kalteen irudikapena. 

- Eraikuntzako eta dekorazioko dokumentazio teknikoa interpretatzea.  
- Kalteen zerrenda. Edukiak. Lanketa. 
- Kalteen mapa. Edukiak. Lanketa. 
- Informazio tekniko osagarria. Garapena. 
- Kalteei buruzko txostena. Edukiak. Lanketa. 

 
 
1.3 prestakuntza-atala 
HARRI NATURALAREN ZAHARBERRITZE-PROPOSAMENEN LANKETA 
 
Kodea: UF1069 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Harri naturaleko kalteei aplikatzekoak zaizkien zaharberritze-teknikak berritzea, horiek zehaztuz eta zabaltzeko 
beharrezkoak diren baliabide material eta giza baliabideekin lotuta. 

EI1.1 Garbitzeko teknikak ezabatu beharreko metaketekin eta kasu bakoitzerako beharrezkoak diren produktu, 
ekipamendu, erreminta eta lanabesekin lotzea. 
EI1.2 Harri naturala tratatzeko teknikak bereiztea (hidrofuganteak, lehorketa, gezatzea eta bestelakoak), kalteekin eta 
kasu bakoitzean erabili beharreko produktu, ekipamendu, erreminta eta lanabesekin lotuta. 
EI1.3 Ordezpen-teknikak zerrendatzea, teknika bakoitzarekin batera erabili beharreko ekipamendu, erreminta, 
lanabes, instalazio, baliabide osagarri eta materialekin lotua. 
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EI1.4 Morteroekin egindako leheneratze bolumetrikoko teknikak (terrailak, modelatzea, enkofratzea) deskribatzea, 
alboko materialaren propietateekin eta teknika bakoitzarekin erabili beharreko ekipamendu, erreminta, lanabes, 
instalazio, baliabide osagarri eta materialekin lotzea. 
EI1.5 Zaharberritze-tratamenduak egiteko beharrezkoak diren giza baliabideen prestakuntza bereiztea.  
EI1.6 Harri naturaleko elementuen tratamendu-motak teknika bakoitzarekin erabili beharreko arrisku eta segurtasun-
neurriekin lotzea 
EI1.7 Zaharberritze-lanetan ohikoenak diren ingurumen-arriskuak (hautsa, zarata, hondakinak eta bestelakoak) 
deskribatzea, kasu bakoitzean erabili beharreko neurriekin lotuta. 
EI1.8 Harri naturaleko obrak zaharberritzeko arloko informazio-iturriak eta berrikuntza-faktoreak (produktu, metodo 
edo aplikazio berriak) identifikatzea, etengabe eguneratuta egotea ahalbidetuko dutenak. 

A2: Zaharberritze-proposamenak lantzea esku-hartze teknika egokiak definitzeko. 
EI2.1 Zaharberritze-proposamen baten edukiak eta proposamena osatzen duten dokumentuak zerrendatzea.  
EI2.2 Zaharberritze-obren kostu orokorrak kalkulatzea, erabilitako baliabide material eta giza baliabideen kostuari 
jarraikiz.  
EI2.3 Harri naturaleko zaharberritze-obra batean (erreala, irudiak eta/edo dokumentazioa), kalteei buruzko txostenean 
oinarrituta: 

- Zaharberritze-proposamena lantzea.  
- Proposamenaren kostuaren estimazioa egitea. 

 
Edukiak: 
1. Garbiketa-tratamenduak.  

- Ezabatu beharreko zikinkeria-motak edo narriadura-elementuak. 
- Garbiketa-tratamenduak. 
- Garbiketa-metodoak:  

• Urtsua. 
• Kimikoak. 
• Mekanikoak. 

- Garbiketa-metodo bereziak:  
• Gatzen erauzketa. 
• Kare-inkrustazioak. 
• Ondareak. 
• Bestelakoak. 

- Garbiketa-tratamenduak zehaztea:  
• Ekipamendu, erreminta eta lanabes nagusiak. 
• Material eta produktuak. 
• Giza baliabideak. 
• Lan-arriskuak eta prebentzio-/segurtasun-neurriak. 
• Ingurumen-arriskuak eta babes-neurriak. 

- Alboko elementuak babestea garbiketa-tratamenduan.  
2. Babes-tratamenduak.  

- Babes-tratamenduak. Tratatu beharreko kalteekiko lotura. 
- Babesteko produktuak:  

• Hidrofuganteak.  
• Antigrafittiak.  
• Biozidak. 
• Kontsolidanteak.  
• Bestelakoak. 

- Babesteko esku-hartzeak:  
• Hezetasunaren aurkako hesiak.  
• Hesi fisikoak.  
• Bestelakoak.  

- Babes-tratamenduen zehaztea  
• Ekipamendu, erreminta eta lanabes nagusiak.  
• Material eta produktuak. 22 
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• Giza baliabideak. 
• Lan-arriskuak eta prebentzio-/segurtasun-neurriak. 
• Ingurumen-arriskuak eta babes-neurriak. 

- Babes-tratamenduen maiztasuna zehaztea. 
- Alboko elementuak babestea garbiketa-tratamenduan.  

3. Leheneratzeko edo ordezteko esku-hartzeak.  
- Leheneratze edo ordezpen bidez tratatu beharreko kalteak 
- Ordezpenak:  

• Ordezpenetarako material-motak.  
• Materialen arteko bateragarritasuna.  

- Baturak: 
• Baturetarako morteroak.  

- Bolumenak leheneratzea: 
• Terrailak. 
• Modelatzea. 
• Enkofratzea. 

- Metal-elementuak eta haien portaera harri naturalarekin kontaktuan daudenean. 
- Substratua eta batura-materiala prestatzea dagokion konformazioa egiteko eta onartzeko. 
- Leheneratzeko edo ordezteko esku-hartzeak zehaztea: 

• Ekipamendu, erreminta eta lanabes nagusiak.  
• Instalazioak eta baliabide osagarriak. 
• Material eta produktuak.  
• Giza baliabideak. 
• Lan-arriskuak eta prebentzio-/segurtasun-neurriak. 
• Ingurumen-arriskuak eta babes-neurriak. 
• Arriskuak eta ingurumena babesteko neurriak. 

- Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak.  
- Ingurumen-babesa.  
- Kalte estrukturalak: identifikazioa eta jardun-prozedurak. 

4. Dokumentazio teknikoa lantzea: zaharberritze-proposamenak.  
- Irudikapen grafikoa:  

• Harri naturaleko obren plano eta bozetoei buruzko oinarrizko neurriak. 
• Eskuz delineatzeko sistemak. 
• Ordenagailuz lagundutako diseinu-sistemak. 

- Kalteei buruzko mapak. Interpretazioa. 
- Egin beharreko tratamenduak zehaztea.  
- Zaharberritze-proposamena. Edukiak, garapen-maila: 

• Tratamendu-motak: metodo/teknika eta egin beharreko jarduerak. 
• Baliabide materialak. 
• Giza baliabideak. 
• Estimatutako kostuak. 

- Tratamenduei buruzko mapak lantzea. 
- Informazio tekniko osagarria. 
- Harri naturalaren arloko berrikuntza-faktoreak: informazio-iturriak, metodo berriak eta produktu berriak.  
- Dokumentazio teknikoa aurkeztea, sailkatzea eta artxibatzea 
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2 2. prestakuntza-modulua:  
HARRI NATURALEKO ZAHARBERRITZE-PROIEKTU TEKNIKOEN 
GARAPENA ETA LANKETA 
 
Kodea: MF1392_3 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1392_3: Harri naturaleko obrak zaharberritzeko proiektu teknikoak 
garatzea eta haien egikaritzapena programatzea. 
 
Iraupena: 110 ordu 
 
 
 
2.1 prestakuntza-atala 
HARRI NATURALEKO OBRA ETA MULTZOEN ZAHARBERRITZE-PROIEKTUEN 
PROPOSAMENA ETA GARAPENA 
 
Kodea: UF1070 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Harri naturaleko elementu eta multzoen zaharberritze-proiektuak identifikatzea, dagokien egitura eta edukia ezagututa, 
baita lan-harremanak eta dagokien garapena baldintzatzen duen araudia ere. 

EI1.1 Harri naturaleko zaharberritze-proiektuak biltzen dituzten dokumentuak deskribatzea, dagozkien egitura eta 
edukiak ezagututa. 
EI1.2 Harri naturaleko zaharberritze-proiektuak lantzeko informazio osagarria bilduko duten dokumentu-iturri nagusiak 
ezagutzea. 
EI1.3 Zaharberritze-obra batean parte hartzen duten agenteak zerrendatzea, haien rolak zehaztuta eta haien arteko 
harremanak deskribatuta.  
EI1.4 Zaharberritze-proiektu baten burutzapenean esku hartzen duten lanpostu nagusiak sailkatzea, haien funtzio eta 
erantzukizun nagusiak bereizita.  
EI1.5 Zaharberritze-lanen egikaritzapenean eragina izan dezaketen eraikuntza-obra bateko lan-arrisku orokorrak 
identifikatzea, bakoitzarentzat aplikagarriak diren prebentzio-baliabideekin lotuta.  
EI1.6 Kultura-interesekotzat deklaratutako babes-arau nagusiak identifikatzea. 
EI1.7 Zaharberritze-arauak eraginpean hartzen dituzten bete beharreko eraikuntza-arau nagusiak identifikatzea, 
prebentzio-planari eta hondakinak kudeatzeko planari arreta berezia emanez. 

A2: Harri naturaleko elementu eta multzoen zaharberritze-proiektuak lantzea, egin beharreko lanak eta erabili beharreko 
teknikak eta metodologia beharrezkoak diren baliabide material eta giza baliabideekin lotuta. 

EI2.1 Zaharberritze-lan eta -tratamenduak identifikatzea, dokumentazio teknikoaren interpretazioan oinarrituta.  
EI2.2 Zaharberritze-zereginak egiteko beharrezkoak diren giza baliabideak ezagutzea, kasu bakoitzean beharrezkoa 
den prestakuntza identifikatuta. 
EI2.3 Garbiketa-, babes- eta ordezpen-tratamenduen aplikazioan erabilitako ekipamendu, erreminta, lanabes, material 
eta produktuak zerrendatzea, haien ohiko ahalmen, muga eta errendimenduak adierazita.  
EI2.4 Harria zaharberritzeko obra bateko instalazioak (biltegiak, aldagelak, aldamioak eta bestelakoak) eta 
ekipamendu osagarriak (jasotako eta garraiatzeko baliabideak eta bestelakoak) kokatzea, haien ahalmen eta mugak 
adierazita. 
EI2.5 Harri naturaleko obra bateko zaharberritze-lanen faseak eta ordena erabakitzeko eskuarki erabilitako irizpideak 
identifikatzea. 
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EI2.6 Zaharberritze-lan nagusiak egikaritzeko batez besteko denbora eta epeak identifikatzea, esleitutako baliabide 
material eta giza baliabideen arabera.  
EI2.7 Harri naturaleko zaharberritze-obra batean, kalteei buruzko txosten batean eta zaharberritze-proposamen 
batean oinarrituta, proiektu bat lantzea honako hauek bilduta:  

- Beharrezko informazio osagarria. 
- Aplikatzekoak diren tratamendu-teknika eta -metodologiak. 
- Lanen sekuentziazioa. 
- Baliabide material eta giza baliabideen aurreikuspena. 
- Denboren aurreikuspena. 

Edukiak: 
1. Harri naturaleko obren zaharberritze-proiektuak.  

- Proiektu baten egitura: dokumentu-motak, proiektu-dokumentuetan bildutako informazioa.  
- Proiektu baten garapeneko faseak, definizio-maila.  
- Dokumentazio osagarria. Bilketa. Iturriak. Euskarriak. Hautaketa.  
- Proiektuak aurkezteko formatuak. 
- Neurketak. Obra-unitateak. 
- Laginak hartzea. 
- Zaharberritze-proiektuetan parte hartzen duten agenteak. Esleipenak eta erantzukizunak, agenteen arteko 

harremanak. 
- Harri naturaleko multzo eta elementuen zaharberritzeari aplikatzekoa den lan-arriskuen prebentzio-araudia: Arrisku 

eta prebentzio-neurri nagusiak.  
- Harri naturaleko multzo eta elementuen zaharberritzeari aplikatzekoak diren babes-araudia eta gomendioak:  

• Interes historiko-kulturalekotzat deklaratutako obren babesa.  
• Eraikuntza-araudia eta obra zibila.  

- Memoria teknikoa idaztea eta lantzea. 
2. Harri naturaleko obren zaharberritze-proiektuen garapena.  

- Harri naturaleko obren zaharberritze-prozesua. 
• Fase eta jarduerak.  
• Lanen sekuentziazioa.  
• Kronogramak.  

- Eraikuntza obretan erabilitako instalazio nagusiak eta baliabide osagarriak: 
• Ezaugarri nagusiak. 
• Funtzionamendua.  
• Ahalmenak eta mugak. 

- Zaharberritze-lanetan erabilitako ekipamendu, makina, erreminta eta lanabes nagusiak: 
• Ezaugarri nagusiak. 
• Funtzionamendua. 
• Ohiko ahalmen, muga eta errendimenduak.  

- Zaharberritze-lanetan erabilitako material eta produktu nagusiak:  
• Ezaugarriak. 
• Erabiltzeko baldintza eta moduak.  

- Lanpostuak: 
• Langileen prestakuntza.  
• Funtzioak.  
• Erantzukizun eta mugak.  
• Lantaldeko harremanak.  

- Denboren eta epeen aurreikuspena. 
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2.2 prestakuntza-atala 
HARRI NATURALEKO OBREN ZAHARBERRITZE-PROIEKTUEN AURREKONTUAK 
LANTZEA 
 
Kodea: UF1071 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zaharberritze-proiektuen aurrekontuak lantzea, obra-unitateak identifikatuta eta prezio unitario, partzial eta guztizkoen 
neurketa eta kalkuluak eginda, prozesu guztiak eta erabili beharreko materialak bilduta. 

EI1.1 Harri naturaleko obra baten aurrekontuaren egitura deskribatzea, aurrekontua osatzen duten kapitulu nagusiak 
identifikatuta 
EI1.2 Harri naturaleko proiektu batean esku hartzen duten obra-unitateak identifikatzea, dagozkien kapitulutan 
sailkatuz eta deskribatuz. 
EI1.3 Obra-unitateetarako neurketa- eta/edo prozedura-irizpidea identifikatzea. 
EI1.4 Zaharberritze-proiektu batean esku hartzen duten profesionalen batez besteko kostuak ezagutzea.  
EI1.5 Zaharberritze-proiektu batean esku hartzen duten material, baliabide osagarri eta zerbitzu nagusien kostu 
unitarioa zehazteko erabilitako irizpideak ezagutzea, baita zaharberritze-proiektu bati egotzi beharreko gastu 
orokorren ehunekoa ere.  
EI1.6 Zaharberritze-lan arruntenen merkatuko prezio tipoak identifikatzea, horretarako eskuragarri dauden informazio-
iturriak ezagututa. 
EI1.7 Aurrekontuak egitea kalkuluko programa informatiko orokorrak eta eraikuntzarako programa espezifikoa 
erabilita.  
EI1.8 Harri naturaleko zaharberritze-obra baterako aurrekontu batean, zaharberritze-proposamen bat eta 
merkataritza-politika jakin bat abiapuntutzat hartuta: 

- Egin beharreko zereginak identifikatzea, obra-unitatetan zatituta eta kapitulutan sailkatuta.  
- Obra-unitateei dagokien neurketa-irizpidea esleitzea eta neurketak egitea. 
- Lanak egiteko beharrezko eskulan-premiak identifikatzea.  
- Proiektu bat egikaritzeko beharrezkoak diren material, baliabide osagarri eta zerbitzuak identifikatzea, baita 

egotzi beharreko gastu orokorrak ere. 
- Beharrezko eskulanari, materialei, baliabide osagarriei eta zerbitzuei aurreikusitako kostu erreala esleitzea.  
- Partiden kostua kalkulatzea, baita obraren guztizko kostua ere.  
- Obra-unitateen merkatu-prezioak identifikatzea.  
- Aurrekontua lantzea, kostuak, merkatu-prezioa eta proposatutako merkataritza-politikak kontuan izanda. 

 
Edukiak: 
1. Harri naturaleko obren zaharberritze-proiektuetarako neurketak.  

- Neurketa: Neurketetan erabilitako unitateak. Obra-unitateak. Kapituluen arabera ordenatzea. 
- Obrako neurketak: Neurtzeko prozedurak. Neurtzeko lanabes eta ekipamenduak.  

2. Harri naturaleko obren zaharberritze-proiektuetarako aurrekontuak lantzea.  
- Aurrekontuak.  
- Materialen prezioak eta eskulana.  
- Obra-unitateen prezioak.  
- Gastu orokorrak.  
- Industria-mozkina. Merkatu-prezioak. 
- Aurrekontu orokorrak.  
- Artikuluen laburpena.  
- Aurrekontua egitea.  
- Dokumentazioa.  
- Aplikazio informatiko espezifikoak 26 
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2.3 prestakuntza-atala 
HARRI NATURALEKO ZAHARBERRITZE-OBRETAKO KALITATE-, SEGURTASUN- 
ETA INGURUMEN-PLANEN GARAPENA 
 
Kodea: UF1072 
 
Iraupena: 30 ordu 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Kalitate-, segurtasun- eta ingurumen-planak garatzea harri naturaleko zaharberritze-obretarako, dagokion araudia 
aplikatuta. 

EI1.1 Kalitate-sistemen eredu nagusiak ezagutzea, sistema horiek osatzen dituzten elementuak identifikatuz, baita 
sistema horiek ezartzeko eta garatzeko beharrezkoak diren urratsak ere. 
EI1.2 Kalitate-kudeaketan erabilitako teknika eta erreminta nagusiak deskribatzea, prozedurekin eta sortutako 
dokumentazioarekin lotuta.  
EI1.3 Kalitate-kontroleko puntu nagusiak identifikatzea harri naturaleko zaharberritze-proiektuetan, baita kontrolatu 
beharreko aldagai edo parametroak eta erabili beharreko ikuskapen-prozedura eta ekipamenduak.  
EI1.4 Zaharberritze-jarduerak ingurumena duten eraginarekin lotzea, batez ere hondakin eta isuriei dagokienez.  
EI1.5 Ingurumen-babesari buruzko araudian, zaharberritze-obren arriskuekin lotutako alderdiak identifikatzea. 
EI1.6 Eraikuntza- eta zaharberritze-obretan erabilitako prebentzioko eta ingurumen-kontroleko metodoak 
deskribatzea, bereziki hondakin eta isuriei dagokienez.  
EI1.7 Lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudian zaharberritze-lanei aplikatzekoak zaizkien arauak identifikatzea. 
EI1.8 Harri naturaleko lanen berezko lan-arrisku nagusiak identifikatzea, batez ere produktu kimikoen maneiuari 
dagokionez.  
EI1.9 Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak harri naturaleko zaharberritze-obretako arrisku nagusiekin 
lotzea. 
EI1.10 Eraikuntzako obra orokor baten zati gisa egindako zaharberritze-lan batean, betiere obraren kalitateko, 
segurtasuneko eta ingurumen-babeseko plan orokor bat badauka: 

- Zaharberritze-proiekturako kalitate-plana garatzea.  
- Zaharberritze-proiekturako ingurumen-babeseko plana garatzea.  
- Zaharberritze-proiekturako segurtasun-plana garatzea. 

 
Edukiak: 
1. Segurtasunaren plangintza harri naturaleko obren zaharberritze-proiektuetan.  

- Harri naturaleko obren zaharberritzeari aplikatzekoa zaion lan-arriskuen prebentzio-araudia.  
- Zaharberritze-obretako arrisku nagusiak.  
- Segurtasun-neurriak: 

• Produktu kimikoak maneiatzea. 
• Segurtasun-baliabideak, banakakoak eta kolektiboak. 

- Segurtasunaren plangintza: segurtasun-planaren garapena. 
2. Ingurumen-planen garapena harri naturaleko obren zaharberritze-proiektuetan.  

- Harri naturaleko obren zaharberritzeari aplikatzekoa zaion ingurumen-araudia. 
- Ingurumenerako arrisku-nagusiak: Hautsa. Zarata. Hondakinak, isuriak.  
- Ingurumena babesteko neurriak. 
- Hondakinen kudeaketa.  
- Ingurumen-babesaren plangintza: ingurumen-planaren garapena. 

3. Kalitatearen garapena harri naturaleko obren zaharberritze-proiektuetan.  
- Kalitate-sistemak.  
- Kalitatearen kudeaketa. 
- Obren laginketa, kontrola, erregistroa eta ebaluazioa.  
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- Prozesuen kalitate-kontrola.  
- Kalitate-kontroleko puntuak. Kontrolatu beharreko parametroak. 
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- Kalitate-ziurtapenak.  
- Kalitatearen plangintza: kalitate-planaren garapena. 

 
 

3 3. prestakuntza-modulua:  
HARRI NATURALEKO ZAHARBERRITZE-PROIEKTUEN KOORDINAZIOA 
ETA GAINBEGIRAPENA 
 
Kodea: MF1393_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1393_3: Harri naturaleko obrak zaharberritzeko proiektuen egikaritzapena 
koordinatzea eta gainbegiratzea. 
 
Iraupena: 100 ordu 
 
 
3.1 prestakuntza-atala 
HARRI NATURALEKO ZAHARBERRITZE-OBREN ANTOLAMENDUA ETA 
GAINBEGIRAPENA 
 
Kodea: UF1073 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Harri naturaleko zaharberritze-obra bateko baliabide material eta giza baliabideak identifikatzea, horien ezaugarri 
nagusiak egiaztatuta obraren egikaritzapena antolatzeko eta kontrolatzeko.  

EI1.1 Kalteei buruzko mapa eta txostenak, tratamendu-proposamenak, lan-planak eta harri naturaleko zaharberritze-
proiektuaren gainerako dokumentazioa interpretatzea eta aztertzea, egin beharreko lanak erabat definitzeko 
beharrezkoa den informazioa identifikatuta, identifikatutako kalteei, egin beharreko tratamenduei, erabili beharreko 
teknikei, beharrezkoak diren giza baliabide eta baliabide materialei, denborei eta garrantzitsua den gainerako 
informazioari dagokienez.  
EI1.2 Obraren hornidura orokorrak (ura, elektrizitatea) eta obrako instalazio eta baliabide osagarri orokorrak (biltegiak, 
aldagelak, betaurrekoak, materialak jasotzeko eta garraiatzeko sistemak, aldamioak, sorgailuak, edukiontziak eta 
bestelakoak) identifikatzea, dagozkien erabilera-baldintzak adierazita eta zaharberritze-lanetarako segurtasunez 
instalatzea eta eraginkortasunez erabiltzea antolatzeko eta kontrolatzeko prozedurak deskribatuta.  
EI1.3 Obrako baliabide osagarriak instalatzeko beharrezkoak diren administrazio-baimenak identifikatzea. 
EI1.4 Zaharberritze-lanetako berezko ekipamendu eta makinak, eta erreminta eta lanabesak sailkatzea eta zehaztea 
(garbiketa, babesa eta ordezpenak), dagozkien ezaugarri teknikoak eta erabilera-baldintzak deskribatuta.  
EI1.5 Obra bateko baliabide osagarri orokorren eta zaharberritze lanetarako ekipamendu espezifikoen erabilera-
mantentze eragiketak deskribatzea, fabrikatzailearen eskuliburuetan oinarrituta. 
EI1.6 Zaharberritze-obra egikaritzeko beharrezkoak diren ekipamenduen hornidurak identifikatzea, proiektuaren 
dokumentazio teknikoan oinarrituta, kudeaketarako eta kontrolerako erabilitako prozedura eta dokumentazioa 
ezagututa.  
EI1.7 Harri naturaleko zaharberritze-lanetan erabilitako tratamendu-produktuak zehaztea, dagokien aplikazioa eta 
segurtasunez erabiltzeko eta manipulatzeko baldintzak adierazita, batez ere produktu kimikoei dagokienez.  
EI1.8 Zaharberritze-proiektu bat egikaritzeko behar diren harri naturaleko elementuak identifikatzea, eskatutako 
kantitatean, kalitatean eta epean hornituko dela bermatzeko.  28 
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EI1.9 Zaharberritze-lanetan erabilitako ekipamendu, erreminta, lanabes, hornidura, material eta produktuak 
biltegiratze-guneek izan beharreko ezaugarriekin lotzea, batez ere produktu eta hondakin kimikoenak. 
EI1.10 Zaharberritze-obra bateko lanpostuak ezagutzea, funtzio nagusiak identifikatuta, baita eraikuntza-obretako 
bestelako lanpostuekin duen lotura ere.  
EI1.11 Harri naturaleko zaharberritze-obra batean, zaharberritze-proiektuaren dokumentazio teknikoan oinarrituta, 
obra egiteko beharrezkoak diren baliabideak antolatzea: 

- Beharrezkoak diren administrazio-baimenak identifikatuta. 
- Beharrezkoak diren obrako hornidura, instalazio, ekipamendu eta baliabide osagarriak identifikatuz.  
- Beharrezkoak diren ekipamendu eta makina espezifikoak zehaztuz. 
- Ekipamenduetarako beharrezkoak diren lanabes eta hornidurak zehaztuz. 
- Harrizko elementuak eta beharrezkoak diren bestelako materialak definituz.  
- Beharrezko tratamendu-produktuak ezarriz. 
- Biltegiratzeko guneen ezaugarriak eta lokalizazioa definituz.  
- Lanak egikaritzeko beharrezkoak diren langileak zehaztuz. 

A2: Harri naturaleko zaharberritze-obra bateko berezko baliabide material eta giza baliabideak antolatzea denborak eta 
emaitzak optimizatzeko. 

EI2.1 Harri naturaleko obra bateko zaharberritze-lanen faseak eta ordena erabakitzeko eskuarki erabilitako irizpideak 
identifikatzea. 
EI2.2 Zaharberritze-lanen egikaritzapen-denborak eta batez besteko epeak identifikatzea esleitutako baliabide 
material eta giza baliabideen arabera, lanak antolatzeko eta dagokien jarraipena eta ondorengo kontrola egitea 
ahalbidetzeko. 
EI2.3 Egikaritzeko beharrezkoak diren giza baliabide eta baliabide materialekin egin beharreko zaharberritze-lanak 
zerrendatzea, antolamendu-irizpideak identifikatuta denborak eta emaitzak optimizatzeko. 
EI2.4 Materialen, eskuratutako produktuen eta sortutako hondakinen languneak eta biltegiratzeko guneak antolatzea, 
lanen segurtasuna eta eraginkortasuna bermatzeko.  
EI2.5 Langile edo lantalde bakoitzari esleitutako langileak antolatzea, baita beharrezko ekipamendu, erreminta, 
lanabes eta materialak ere, lan-agindu argi eta zehatz batzuen bidez (ahozkoak eta/edo hitzezkoak).  
EI2.6 Zaharberritze-lanen koordinazioan eta gainbegirapenean erabilitako dokumentuak identifikatzea eta lantzea: 
eskaera-aginduak, laneko aginduak, lan-parteak, fitxa teknikoak, kalitate-kontroleko fitxak, hondakinak kontrolatzeko 
fitxak, segurtasun-orriak eta bestelakoak. 
EI2.7 Harri naturaleko zaharberritze-obra betean, zaharberritze-obraren proiektu batean eta programazio batean 
oinarrituta, baliabide material eta giza baliabideak antolatzen ditu: 

- Egin beharreko lanak eta eragiketek jarraitu beharreko sekuentzia zehaztea. 
- Beharrezko instalazio, ekipamendu eta baliabide osagarriak antolatzea. 
- Tratamendu-produktuen hornidura kudeatzea. 
- Harrizko materialen eta bestelako material osagarrien hornidura kudeatzea. 
- Biltegiratzeko guneak antolatzea.  
- Eragiketa bakoitzaren hasteko eta amaitzeko uneak erabakitzea. 
- Langile bakoitzari tratatu beharreko elementua edo multzoak esleitzea. 
- Langile bakoitzari ekipamendu, makina, erreminta eta lanabesak esleitzea. 
- Beharrezko tratamendu-material eta -produktuak langile bakoitzari esleitzea. 
- Lanen egikaritzapena koordinatzea eta gainbegiratzea.  
- Dagokion dokumentazioa lantzea: laneko aginduak, fitxak eta bestelakoak. 

 
Edukiak: 
1. Harri naturala zaharberritzeko erabilitako instalazio eta ekipamenduen antolamendua, kudeaketa eta 
kontrola. 

- Zaharberritzeari buruzko dokumentazio teknikoa interpretatzea. 
- Eraikuntza-obrak:  

• Instalazioak, ekipamenduak baliabide osagarriak eta hornidura orokorrak.  
• Instalatzeko, erabiltzeko eta mantentzeko arau eta prozedura orokorrak.  
• Administrazio-lizentzia eta -baimenak.  

- Harri naturaleko obrak zaharberritzeko erabilitako ekipamendu eta erremintak: 
• Ezaugarriak.  
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• Erabilera-baldintzak. 
• Lehen mailako mantentze-lanak. 

- Ekipamenduen eta makineriaren fitxa teknikoak.  
- Ekipamendu eta makinen erabilerari eta mantentze-lanei buruzko fabrikatzailearen agindu-eskuliburuak.  
- Ekipamenduen hornidurak. Ordezko piezak. Higadura-elementuak: hortzak, haginak eta bestelakoak.  

2. Harri naturala zaharberritzeko erabilitako material eta produktuen kudeaketa, antolamendua eta 
kontrola. kudeaketa, antolamendua eta kontrola.  

- Tratamendu-produktuak (garbiketa eta babesa). Espezifikazioa. Hautaketa. 
- Produktu kimikoak biltegiratzea eta manipulatzea: baldintzak. 
- Produktu kimikoen segurtasun-datuen fitxak. Biltegia eta hondakinak 
- Harrizko elementuak. Zehaztapena. Hautaketa.  
- Bestelako material osagarriak.  
- Hornitzea eta biltegiratzea.  
- Kudeaketa eta kontrola.  
- Materialaren fitxa teknikoak.  
- Eskaera-aginduak.  
- Biltegiratze-erregistro edo -liburuak.  

3. Harri naturala zaharberritzeko erabilitako giza baliabideen kudeaketa, antolamendua eta kontrola. 
koordinazioa eta gainbegirapena.  

- Harri naturaleko obren zaharberritze-proiektua:  
• Prozesuak.  
• Faseak  
• Jarduera nagusiak 

- Lanen sekuentziazioa. Kronogramak. 
- Baliabideen esleipena.  
- Denbora partzialen eta guztizkoen aurreikuspena. Kontrola eta jarraipena.  
- Lanpostuak. 
- Postu bakoitzaren funtzioak eta eskumenak.  
- Aginte-hierarkia. Erantzukizunak. 
- Beste lanbide batzuekiko koordinazioa. 
- Azpikontratazioa.  
- Giza baliabideen antolamendua. Kontrola. Errendimenduen azterketa.  
- Dokumentu teknikoak. Laneko aginduak. Lan-parteak. 

 
 
3.2 prestakuntza-atala 
HARRI NATURALEKO ZAHARBERRITZE-OBRETAKO SEGURTASUN-, 
INGURUMEN- ETA KALITATE-ARAUAK 
 
Kodea: UF1074 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Arriskuak eta lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzio-neurriak identifikatzea aplikatzekoa den araudian oinarrituta, 
neurri horiek betetzen direla antolatzeko eta kontrolatzeko. 

EI1.1 Eraikuntza-obren lan-arriskuen prebentzio-araudian identifikatzea harri naturaleko zaharberritze-obrei 
aplikatzekoak zaizkien arauak.  
EI1.2 Eraikuntza- eta zaharberritze-obretako segurtasun-planen edukiak deskribatzea. 
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EI1.3 Harri naturaleko zaharberritze-obraren arriskuak eta obrari aplikatzekoak zaizkion dagozkion segurtasun-neurri 
orokorrak identifikatzea, neurriak betetzen direla antolatzeko eta kontrolatzeko prozedurak adierazita. 
EI1.4 Arriskuak harri naturaleko zaharberritze-obretako lanetan erabiltzekoak diren babes indibidual eta kolektiboko 
ekipamenduekin lotzea, erabiltzeko eta behar bezala mantentzeko arrazoiak adierazita.  
EI1.5 Ingurumen-babesari buruzko araudian zaharberritze-obren arriskuekin lotutako arriskuak identifikatzea. 
EI1.6 Zaharberritze-jarduerek ingurumenean duten eragina identifikatzea, dagokien inpaktua minimizatzeko erabili 
beharreko prebentzioko eta ingurumen-kontroleko metodoak ezagututa betiere.  
EI1.7 Zaharberritze-lanek sortutako hondakin- eta isuri-mota eta bestelako ingurumen-inpaktuak taldekatzea eta 
antolatzea, dagozkien ezaugarrien eta dagokien ondorengo kudeaketaren arabera. 
EI1.8 Hondakin-motak mota bakoitzerako adierazitako edukiontzi eta husteko guneekin lotzea, batez ere produktu 
kimikoei dagokienez. 
EI1.9 Harri naturaleko zaharberritze-obra batean, obraren dokumentazio teknikoak eta segurtasun- eta ingurumen-
planean oinarrituta, lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzio-neurriak kontrolatzea: 

- Lan-arriskuak identifikatzea. 
- Hartu beharreko babes indibidual eta kolektiboko neurriak zehaztea 
- Babes indibidual eta kolektiboko neurriak betetzen direla gainbegiratzea. 
- Ingurumen-arriskuak identifikatzea. 
- Hartu beharreko ingurumen-babeseko neurriak zehaztea. 
- Sortuko diren hondakinak aurreikustea. 
- Edukiontzien eta husteko guneen ezaugarriak eta lokalizazioa zehaztea. 
- Ingurumena babesteko neurriak betetzen direla gainbegiratzea. 

A2: Harri naturaleko zaharberritze-lanen jarraipeneko eta kalitate-kontroleko prozedurak identifikatzea eta aplikatzea, 
kontrolatu beharreko metodo eta parametroak identifikatuta. 

EI2.1 Harri naturaleko zaharberritze-obren prozedurak, kontrol-puntuak eta prozesu eta emaitzen kalitate-eskakizunak 
identifikatzea. 
EI2.2 Zaharberritze-obra bateko lan eta emaitza bakoitzerako laginketako, kontroleko eta kalitatearen erregistroko 
prozedurak deskribatzea. 
EI2.3 Zaharberritze-obra bateko desadostasunak dituzten lan edo emaitzak zuzentzeko mekanismoak identifikatzea. 
EI2.4 Harri naturaleko zaharberritze-obra baten kalitate-kontrol batean, proiektu batean eta obraren kalitate-planean 
oinarrituta: 

- Kalitate-planean lanaren kontrol-prozedurak identifikatzea, kontrol-puntuak eta kontrolatu beharreko 
aldagaiak ezagututa. 

- Ikuskapen-puntu jakin baterako kontrol-emaitzen erregistro-fitxak lantzea. 
- Planean ezarritako aldagaien gaineko kontrola egitea. 
- Kalitate-adierazleen betetze-maila zehaztea. 
- Lortutako emaitzak interpretatzea.  
- Neurri zuzentzaileak proposatzea, hala badagokio.  

A3: Harri naturaleko obren zaharberritze-lanak balioestea eta dokumentatzea, ziurtapenen, lan partzialen eta azken lanen 
txostenen eta lanen jarraipeneko eta kontroleko gainerako dokumentazio teknikoaren bidez 

EI3.1 Zaharberritze-lanen egikaritzapenari eta jarraipenari buruzko dokumentazioa identifikatzea: txostenak, 
memoriak, obra-egunkariak, lan-parteak, laneko aginduak, dokumentazio grafikoa eta bestelako dokumentuak, 
dagozkien funtzioa eta edukiak deskribatuta. 
EI3.2 Zaharberritze-obren txostenak eta memoria partzial eta azken memoriak deskribatzea, dagozkien egitura eta 
edukiak bilduta: egindako lanak, erabilitako teknikak, produktuak, emaitzak, denborak, gorabeherak, desbideratzeak.  
EI3.3 Obra-ziurtapenak egiteko prozedurak deskribatzea eta aplikatzea, egindako lanak kapitulutan eta obra-
unitatetan sailkatuta, eta erabiltzen diren neurketa- eta balorazio-irizpideak ezagututa.  
EI3.4 Harri naturaleko zaharberritze-obra bati dagokio egindako obra-ziurtapen batean, proiektu batean eta balorazio 
estandarrak biltzen dituen koadro batean oinarritua: 

- Egindako lanak identifikatzea. 
- Kapitulutan eta obra-unitatetan sailkatzea. 
- Obra-unitateen neurketak egitea. 
- Obra unitateak balioestea. 
-  Egindako obra-ziurtapena lantzea. 

EI3.5 Harri naturaleko zaharberritze-obra baten amaierako txosten baten egikaritzapenean, zaharberritze-proiektu 
batean eta obra erreal batean edo txosten partzial batzuetan oinarrituta: 
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- Egindako lanak identifikatzea eta aztertzea. 
- Emaitzak proiektuan adierazitakoarekin kontrastatzea. 

 
 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

- Sortutako dokumentazioa aztertzea. 
- Teknika eta erabilitako produktuak biltzea. 
- Gorabeherak zerrendatzea. 
- Proiektuari buruzko desbideratzeak identifikatzea eta aztertzea. 
- Azken txostena egitea. 

 
Edukiak: 
1. Harri naturaleko zaharberritze-obretako segurtasun- eta ingurumen-kontrola  

- Harri naturaleko zaharberritze-lanei aplikatzekoa zaien segurtasun-araudia. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko plana.  
- Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana.  
- Larrialdi- eta ebakuazio-plana.  
- Lehen laguntzak.  
- Arrisku nagusiak.  
- Segurtasun-neurri orokorrak.  
- Segurtasun-neurriak zaharberritzeko ekipamendu eta makinak maneiatzean.  
- Norbera babesteko ekipamenduak. Erabilera eta mantentze-lanak. Plangintza, antolamendua eta gainbegirapena. 
- Babes kolektiboko ekipamenduak. Erabilera eta mantentze-lanak. Plangintza, antolamendua eta gainbegirapena. 
- Harri naturaleko zaharberritze-lanei aplikatzekoa zaien ingurumena babesteko araudia. 
- Ingurumen-arrisku nagusiak.  
- Prebentzioko eta ingurumen-kontroleko metodoak. 
- Ingurumen-kudeaketaren plangintza, antolamendua eta kontrola.  
- Hondakinen kudeaketa.  

2. Harri naturaleko zaharberritze-lanen kalitate-kontrola 
- Plangintza, antolamendua eta kalitatearen kontrola. 
- Kalitate-arloko nazioarteko araudia. 
- Kalitatea kudeatzeko sistemen ziurtapena. 
- Normalizazioa, ziurtapena eta homologazioa. 
- Prozesu eta produktuetako kalitatearen kontrola.  
- Material eta horniduren kalitatea. 
- Kalitatea produkzioan eta zerbitzuetan.  
- Emaitzen kalitatea. 
- Kontrol-puntuak.  
- Kalitatearen aldagaiak eta adierazleak.  
- Kalitatearen laginketa-, kontrol- eta erregistro-prozedurak.  
- Desadostasunak dituzten lanak. Prozedurak. Neurri zuzentzaileak. 

3. Zaharberritze-lanen balorazioa eta jarraipen- eta kontrol-dokumentazioa. 
- Zaharberritze-lanen jarraipen- eta kontrol-dokumentazioa.  
- Neurketa, balorazioa eta ziurtapenak. Partzialak eta guztizkoak. Neurtzeko eta egiaztatzeko sistemak. 
- Txosten partzial eta azken txostenak.  
- Zaharberritze-memoria. Egitura, edukiak eta dokumentuak.  
- Dokumentazioa artxibatzea. Artxibatzeko irizpideak eta sistemak. 

 
 
 

4 4. prestakuntza-modulua:  
HARRI NATURALEKO ZAHARBERRITZE-OBRAK GARATZEKO ETA 
GAINBEGIRATZEKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0221 
 
Iraupena: 80 ordu 32 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Kalteen identifikazioan eta kalteei buruzko txostenaren lanketan eta zaharberritze-proposamenetan parte hartzea, 
enpresan ezarritako prozedurei jarraikiz.  

EI1.1 Harri naturaleko obran dauden kalteak bisualki identifikatzea, kalteen hedadura eta obran duten eragina 
balioetsita.  
EI1.2 Harri naturaleko obretako kalteen zerrenda egitea, kalte horiek kodifikatuta eta kuantifikatuta. 
EI1.3 Kalteei buruzko mapa lantzea, kalteen lokalizazioa grafikoki irudikatuta eta ezarritako kodeak erabilita.  
EI1.4 Kalteei buruzko zerrenda eta mapak eta obraren kontserbazio-egoeraren balorazioak biltzen dituzten kalteei 
buruzko txostenak lantzea, baita beste informazio osagarri batzuk biltzen dituztenak ere.  
EI1.5 Egin beharreko tratamenduak definitzen dituzten proposamenak lantzea, erabili beharreko baliabide material eta 
giza baliabideak adierazita eta ekonomikoki balioetsita. 

A2: Harri naturaleko elementu eta multzoen zaharberritze-proiektuen lanketan parte hartzea, egin beharreko lanak, erabili 
beharreko teknika eta metodoak eta beharrezkoak diren baliabide material eta giza baliabideak definituta. 

EI2.1 Harri naturaleko obra batean egin beharreko zaharberritze-tratamenduak zehaztea, haien faseak eta ordena 
ezarrita, kalteei buruzko txostenean eta zaharberritze-proposamenean oinarrituta betiere.  
EI2.2 Beharrezkoak diren baliabide material eta giza baliabideak ezartzea zaharberritze-proiektuan egin beharreko 
lanen arabera. 
EI2.3 Harri naturaleko zaharberritze-obra egiteko beharrezkoak diren instalazio eta ekipamendu osagarriak ezartzea. 
EI2.4 Zaharberritze-lanak egikaritzeko batez besteko denbora eta epeak zehaztea, esleitutako baliabide material eta 
giza baliabideen arabera. 
EI2.5 Proiektuaren lanketan eraikuntzako, kultura-interesekotzat deklaratutako ondasun-babeseko, laneko arriskuen 
prebentzioko eta ingurumen-babeseko araudi aplikagarria aplikatzea.  

A3: Zaharberritze-proiektuen aurrekontuak lantzea, obra-unitateak identifikatuta eta neurketak eta prezio unitario, partzial eta 
guztizkoen kalkuluak eginda. 

EI3.1 Aurrekontuaren kapitulu eta obra-unitateak ezartzea.  
EI3.2 Proiektua egiteko beharrezkoak diren obra-unitateen, langileen, materialen, ekipamenduen eta instalazioen 
kostua zehaztea. 
EI3.3 Harri naturaleko zaharberritze-obren aurrekontuak egitea, kostuak, arriskuak, mozkina eta merkatu-prezioa 
balioetsita. 

A4: Harri naturaleko zaharberritze-obren kalitateko, segurtasuneko eta ingurumena babesteko planen lanketan eta 
ezarpenean parte hartzea, enpresan ezarritako prozedurei jarraikiz.  

EI4.1 Harri naturaleko zaharberritze-obrei aplikatzekoak zaizkien kalitate-planak lantzea, horien lanketan parte 
hartzea eta/edo horiek garatzea. 
EI4.2 Kalitate-kontroleko puntuak ezartzea harri naturaleko zaharberritze-proiektuetan, kontrolatu beharreko aldagai 
edo parametroak adierazita, baita erabili beharreko kontroleko eta ikuskapeneko prozedura eta ekipamenduak ere.  
EI4.3 Zaharberritze-lanen jarraipena eta kalitate-kontrola egitea, ezarritako irizpide eta prozedurak aplikatuta, 
emaitzak balioetsita eta erregistratuta, eta neurri zuzentzaileak eta kalitatea hobetzeko neurriak proposatuta, hala 
badagokio.  
EI4.4 Segurtasun-plana garatzea, hartu beharreko segurtasun-neurriak eta horiek betetzeko kontrol-sistema 
zehaztuta.  
EI4.5 Araudia eta segurtasun-plana betetzen direla antolatzea eta kontrolatzea, babes indibidual eta kolektiboko 
ekipamenduen erabilera bereziki egiaztatuta. 
EI4.6 Ingurumena babesteko plana garatzea, hartu beharreko neurriak eta betetzen direla egiaztatzeko kontrol-
sistema zehaztuta.  
EI4.7 Ingurumena babesteko araudia eta plana betetzen direla kontrolatzea, batez ere zaharberritze-obretako 
hondakin eta isuriekin lotutako alderdiak, horien inpaktua minimizatzeko. 

A5: Harri naturaleko zaharberritze-obrako baliabide material eta giza baliabideak antolatzea, denborak eta emaitzak 
optimizatzeko, enpresan ezarritako prozedurei jarraikiz.  

EI5.1 Zaharberritze-lanen faseak eta sekuentzia zehaztea, emaitzak optimizatzeko moduan.  
EI5.2 Ekipamendu, instalazio eta baliabide osagarriak antolatzea edo dagokien antolamenduan parte hartzea, lanaren 
faseei eta sekuentziei jarraikiz, modu eraginkor eta seguruan erabiliko direla bermatuta.  
EI5.3 Langileak antolatzea edo haien antolamenduan parte hartzea, langile edo lantalde bakoitzari lan bat esleituta, 
baita beharrezko ekipamendu, erreminta, lanabes eta materialak ere, lan-agindu argi eta zehatz batzuen bidez 
(ahozkoak eta/edo idatzizkoak). 
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EI5.4 Zaharberritze-lanen koordinazioan eta gainbegirapenean erabilitako dokumentuak lantzea, enpresaren 
prozedurei jarraikiz. 
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EI5.5 Materialen eta sortutako hondakinen lauguneak eta biltegiratzeko guneak antolatzea, lanen segurtasuna eta 
eraginkortasuna bermatzeko.  
EI5.6 Baliabide osagarri orokorren eta zaharberritze-lanetako ekipamendu eta makinen erabilera-mantentze 
eragiketak antolatzea eta egiaztatzea, enpresaren mantentze-eskuliburu eta -prozeduren arabera. 

A6: Harri naturaleko zaharberritze-obretako ziurtapenak eta txosten partzial eta azken txostenak egitea, lanen jarraipen- eta 
kontrol-dokumentazioan oinarrituta. 

EI6.1 Zaharberritze-lanen egikaritzapenari eta jarraipenari buruzko dokumentazioa aztertzea.  
EI6.2 Egindako lana zaharberritze-proiektuaren espezifikazioekiko kontuan hartzea, proiektutakoarekiko desbideratze 
posibleak identifikatuta eta aztertuta.  
EI6.3 Zaharberritze-obren txostenak eta memoria partzial eta azken memoriak lantzea eta grafikoki dokumentatzea, 
egindako lanak, erabilitako teknikak, produktuak, emaitzak, denborak eta gorabeherak bilduta. 
EI6.4 Obra-ziurtapenak egitea, egindako lanak kapitulu eta obra-unitatetan sailkatuta, proiektuan ezarritako neurketa- 
eta balorazio-irizpideen arabera.  

A7: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI7.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI7.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI7.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatuz. 
EI7.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan murgiltzea. 
EI7.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI7.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea betiere. 

 
Edukiak: 
1. Kalteen ebaluazioa eta kalteei buruzko txostenak eta zaharberritze-proposamenak lantzea. 

- Kalteen identifikazioa. 
- Kalteen ebaluazioa: kausak, hedadura, eragina.  
- Kalteei buruzko zerrendak lantzea. 
- Kalteei buruzko mapak lantzea. 
- Kalteei buruzko txostenak lantzea. 
- Zaharberritzeko proposamenak lantzea. 
- Egin beharreko tratamenduak definitzea. 
- Baliabide materialak definitzea. 
- Giza baliabideak definitzea. 
- Kostuak kalkulatzea. 

2. Harri naturaleko obren zaharberritze-proiektuak lantzea. 
- Egin beharreko tratamenduak zehaztea. 
- Baliabide materialak zehaztea. 
- Giza baliabideak zehaztea. 
- Instalazioak eta ekipamendu osagarriak zehaztea. 
- Egikaritzeko denbora eta epeak zehaztea. 
- Lan-arriskuak eta prebentzio-neurri egokiak zehaztea. 
- Ingurumen-arriskuak eta prebentzio-neurri egokiak zehaztea. 
- Nahitaez betetzekoak diren eraikuntza-arauak aplikatzea. 
- Kultura-interesekotzat deklaratutako ondasunak babesteko arauak aplikatzea. 

3. Zaharberritze-proiektuen aurrekontuak lantzea 
- Kapituluak eta obra-unitateak definitzea. 
- Kostuen kalkulua obra-unitateko.  
- Baliabide materialen kostuen kalkulua.  
- Giza baliabideen kostuen kalkulua.  
- Zaharberritze-obraren aurrekontua lantzea. 

4. Kalitate-, segurtasun- eta ingurumen-planak garatzea eta ezartzea. 
- Kalitate-lanak lantzea eta garatzea. 
- Kontrol-puntuak ezartzea: kontrolatu beharreko aldagaiak, prozedurak eta ekipamenduak. 
- Kalitatearen jarraipena eta kontrola. 
- Segurtasun-planak garatzea. 
- Segurtasun-neurriak ezartzea. 

34 - Segurtasun-neurriak antolatzea. 
 
 
 
 



 
 

Harri naturaleko zaharberritze-obren garapena eta gainbegirapena 

- Segurtasun-neurriak kontrolatzea. 
- Ingurumen-planak garatzea. 
- Ingurumena babesteko neurriak ezartzea. 
- Ingurumena babesteko neurriak kontrolatzea. 

5. Baliabide material eta giza baliabideak antolatzea. 
- Fase eta sekuentziak zehaztea. 
- Instalazioak, baliabide osagarriak eta hornidura orokorrak esleitzea. 
- Ekipamendu, erreminta, lanabes eta materialak esleitzea. 
- Lanei langileak esleitzea. 
- Laneko eta biltegiratzeko guneak antolatzea. 
- Mantentze-eragiketak egiaztatzea. 
- Antolatzeko eta gainbegiratzeko dokumentazioa lantzea. 

6. Zaharberritze-lanen ziurtapena eta txosten partzial eta azken txostenak. 
- Lanen jarraipen- eta kontrol-dokumentazioa lantzea.  
- Egindako lanak balioestea. 
- Proiektatutakoarekiko desbideratzeak identifikatzea. 
- Zaharberritze-obren txostenak eta memoria partzial eta azken memoriak lantzea. 
- Obra-ziurtapenak egitea, partzialak eta azkenak.  

7. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea. 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- 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 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF1391_3:  
Harri naturaleko obretako 
kalteen ebaluazioa eta 
zaharberritzeko 
proposamenen definizioa 

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, dagokion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren 
bat. 

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

1 urte 3 urte 

MF1392_3:  
Harri naturaleko 
zaharberritze-proiektu 
teknikoen garapena eta 
lanketa 

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, dagokion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren 
bat. 

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

1 urte 3 urte 

MF1393_3:  
Harri naturaleko 
zaharberritze-proiektuen 
koordinazioa eta 
gainbegirapena 

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, dagokion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren 
bat. 

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

1 urte 3 urte 

 
 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea.  
 
Salbuetsita daude: 
 
- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 

edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 
 
- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta gainera Hezkuntza Ministerioak, edo 

baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dutenak. 
 
- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 
Gela teknikoa 60 75 
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PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 

Gela teknikoa X X X 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Gela teknikoa 

– Marrazleak eta inprimagailuak. 
– Eskanerra. 
– Arbela. 
– Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
– Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta 

Internet. 
– Erreminta informatikoak (CAD).  
– Delineatzeko eta maketagintzako material kontsumigarria. 
– Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 
– Errotuladorez idazteko arbela. 
– Ikus-entzunezko ekipoak. 
– Orri birakaria. 
– Ikasgelako materiala. 

 
 

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. Instalazioek eta 
ekipamenduek dagokien industria- eta higiene-araudia bete behar dute, eta irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen 
segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar duen prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 
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	Edukiak:



