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IDENTIFIKAZIOA 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
HARRI NATURALA JARTZEA 
 
KODEA 
IEXD0409 
 
LANBIDE-ARLOA 
Erauzketa-industriak 
 
LANBIDE-EREMUA 
Harri naturala 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IEX427_2 Harri naturala jartzea. (1956/2009 EDa, 2009ko abenduaren 18koa) 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Harri naturaleko hainbat eraikuntza-elementu jartzea, adibidez harlangaitz-hormak, harlanduzko obrak eta parpainarria 
hormak eta itxiturak, fatxada aireztatuen sistema bitartezko estaldurak eta harri naturaleko elementu bereziak egiteko: 
eraikuntzako elementu funtzionalak eta apaingarriak, gainak eta topeak, tximiniak, iturriak, eskulturak, armarriak, gargolak, 
eskailera trinkoak, balaustradak eta balkoi jarraituak, hidromozketa-puzzleak eta beste batzuk, hiri-altzariak, artea, 
mosaikoak, dokumentazio teknikoan zehaztutako argibideak eta kalitate, segurtasun eta ingurumenaren alorrean ezarritako 
eskakizunak jarraituz eta beste material edo lan batzuekin izan dezaketen erlazioa kontuan izanik eta dagozkion akabera-
lanak eginez. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1375_2: Harlangaitz-horma, harlanduzko obra eta parpainarria jartzea 
- UC1376_2: Harri naturaleko elementu bereziak jartzea 
- UC1377_2: Fatxada transaireztatuak muntatzea 
- UC0869_1: Pastak, morteroak, itsasgarriak eta hormigoiak lantzea 
- UC1360_2: Eraikuntzan arriskuak kontrolatzea oinarrizko mailan 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Bere lanbide-jarduera garatzea autonomo edo inoren konturako langile gisa normalki pribatuak diren harri naturaleko 
edo eraikuntzako enpresa txiki, ertain edo handietan. Funtzio teknikoak garatzen ditu, goragoko maila duten 
teknikariek ezarritako helburuak lortuz eta aginduak betez; teknikari horien argibideak jasotzen ditu eta haiei 
informazioa ematen die. 
 
Produkzio-sektoreak 
Harriaren industria. Eraikuntza. 
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Lanbideak edo lanpostuak 
7151.1048 Hormagina 
7240.1039 Eraikuntzako marmolaria. 
7122.1043 Eraikuntzako hargina. 
Fatxada transaireztatuen muntatzailea. 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK

UF1108: Harlangaitz-hormako, 
harlanduzko obrako eta 
parpainarriko lanak eta zuinketa 
prestatzea 

30 

UF1109: Harlangaitz-horma, 
harlanduzko obra eta parpainarria 
doitzea eta jartzea obran. 

60 
MF1375_2:  
Harlangaitz-horma, harlanduzko obra eta parpainarria 
jartzea 

120 

UF1110: Azken akaberak eta 
erremateak harlangaitz-hormako, 
harlanduzko obrako eta 
parpainarriko obran. 

30 

UF1111: Harri naturaleko 
elementu berezien lanak eta 
zuinketa prestatzea 

30 

UF1112: Harri naturaleko 
elementu bereziak jartzea obran 60 MF1376_2:  

Harri naturaleko elementu bereziak jartzea 120 

UF1113: Harri naturaleko 
elementu berezien doikuntza eta 
akaberak obran 

30 

UF1114: Fatxada transaireztatuen 
lanak eta zuinketa prestatzea 50 

UF1115: Aingurak eta azpiegitura 
eramailea muntatzea fatxada 
transaireztatuetarako  

80 

UF1116: Fatxada transaireztatuen 
estaldurak muntatzea 40 

MF1377_2:  
Fatxada transaireztatuak muntatzea 230 

UF1117: Lan bereziak eta 
errematerakoak fatxada 
transaireztatuetan 

60 

MF0869_1 (ZEHARKAKOA)  
Pastak, morteroak, itsasgarriak eta hormigoiak 30 

 
 

MF1360_2 (ZEHARKAKOA)  
Lan-arriskuen oinarrizko prebentzioa eraikuntzan 60 

  

MP0231:  
Harri naturala jartzeko lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideen modulua 

80 

  

ORDUAK, GUZTIRA 640  
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1. gaitasun-atala:  
HARLANGAITZ-HORMA, HARLANDUZKO OBRA ETA PARPAINARRIA 
JARTZEA 
 
Kodea: UC1375_2 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: lanen hedadura eta antolaketa zehaztea, horiek aurreikusitako epearen barruan eta beharrezkoa den kalitatearekin 
egiteko, planoen eta gainerako dokumentazio teknikoaren interpretazioa abiapuntutzat hartuz, eta/edo goragokoari edo 
arduradunari informazioa eskatuz. 

BI1.1 Proiektuko dokumentuak: zati- eta muntaketa-planoak eta gainerako dokumentazio teknikoa ordenatu eta 
aztertu egiten dira, eta honako hauek definitzeko beharrezkoa den informazioan falta den informazioa eta akatsak 
hautematen dira. 

- Jarri beharreko piezen ezaugarriak: geometria, bolumena, pisua, itxura. 
- Euskarriaren ezaugarriak: adreiluzko, hormigoizko eta bestelako materialak, nibelazioaren geometria, 

lautasuna eta gainazalaren erregulartasuna, egonkortasuna eta kontserbazio-egoera. 
- Puntu bereziak, erremateak eta topaguneak. 
- Ainguraketa-sistema: ezaugarriak eta jartzeko modua. 
- Baldintza egokiak nahasketa prestatzeko eta itsasgarriak fraguatzeko. 
- Obran jartzearen espezifikazioak. 

BI1.2 Jarri beharreko multzoaren definizioa zati edo elementu desberdinetatik abiatuz lortzen da, adieraziz zeintzuk 
diren seriatuak eta zeintzuk bereziak, aurretiazko konposizio orokor bat lortzeko. 
BI1.3 Irudikapenak eta bat ez datozen neurriak edo egon daitezkeen definiziorik ezak identifikatu egiten dira eta 
arduradun goragoko hurrenari jakinarazten zaizkio, horiek argitu eta justifika ditzan. 
BI1.4 Kasu puntualetan interpretazio xehatua behar duten pieza edo zonak krokis bitartez aztertzen dira, teknikari 
arduradunari soluzioak proposatuz. 
BI1.5 Ainguraketa eta loturei dagokien dokumentazioa posizio geometrikoari, sakontasunari, materialei eta 
egikaritzapen-ordenari buruzko informazioa kontsultatuz egiaztatzen da. 
BI1.6 «In situ» egin behar diren gainazaleko akaberak eta erremate-eragiketak osorik definitzen dira, jardun-
eremua, sistema, intentsitatea eta obran behin betiko egiteko beharrezkoa den beste edozein parametro adieraziz. 
BI1.7 Baliabide materialen eta giza baliabideen antolaketa egikaritzapen-aginduak abiapuntutzat hartuz zehazten 
da, kalitatea eta errendimendua optimizatzen saiatuz honako hauei dagokienez: 

- Lanen antolaketa. 
- Jartzeaz arduratuko diren langileak. 
- Beste lanbide batzuekiko harremana. 
- Eskura dauden baliabide osagarriak: garabiak, aldamioak eta beste batzuk. 
- Jarri beharreko piezen metaketa, banaketa eta biltegiratzea. 
- Eginkizunak denboran banatzea eta sekuentziatzea. 
- Kontrol-puntuak ezartzea: materiala egiaztatzea, erreferentzia-puntuak egiaztatzea, egindako obra 

egiaztatzea, ezarritako epera egokitu ote den egiaztatzea. 
LB2: Beharrezkoak diren lan-ekipamendu eta -materialak prestatzea: makinak, erremintak, lanabesak, babes indibidual 
eta kolektiboko ekipamenduak, baliabide osagarriak; harri naturaleko piezak eskatzen diren errendimendua eta kalitatea 
lortzeko, ezarrita dauden segurtasun-neurriak betez, informazio grafikoa eta idatziaren interpretazioa abiapuntutzat 
hartuz, eta ezarrita dauden baldintza teknikoak kontuan izanik. 

BI2.1 Hautatzen diren makinak, erremintak, lanabesak, babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak eta 
baliabide osagarriak egokiak dira garatu beharreko jarduerarako. 
BI2.2 Segurtasun-neurriak planean zehaztutakoen arabera hartzen dira, ahoz eta/edo idatzita emandako 
aginduaren arabera. 
BI2.3 Mantentzeko eta lanaldi-amaierako eragiketak zuzen aplikatzen zaizkie ekipamendu desberdinei, argibideak 
kontuan izanik eta argibide-eskuliburu espezifikoen arabera. 
BI2.4 Laneko guneak garbi eta oztoporik gabe mantentzen dira, lanen segurtasuna eta kalitatea bermatzeko. 
BI2.5 Harriaren, material osagarrien, paleten eta enbalajeen hondarrak erretiratu egiten dira eta horretarako 
aurreikusita dauden gune edo edukiontzietan ipintzen dira. 
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BI2.6 Obran jasotako harri naturaleko elementuen kantitatea eta ezaugarriak, forma, lodierak eta akaberak 
dokumentazio teknikoan ezarritakoarekin bat datozela egiaztatzen da, biltegian jaso edo obran jarri baino lehen 
egiaztatuz egoera onean daudela, eta arduradunari jakinaraziz. 
BI2.7 Piezak identifikatu egiten dira obran eta entrega-albaranetan, ezarritako produkzio-irizpideekin bat datozela 
egiaztatuz edo neurketarako egoera-orriak edo antzekoak erabiliz. 
BI2.8 Harrizko elementuen deskarga beste lanbide batzuei oztoporik egin gabe egiten da, materiala biltzeko behar 
adina erresistentzia duten guneetan uzten dela ziurtatuz. 

LB3: Beharrezko erreferentziak birplanteatzea eta markoak ipintzea harrizko elementuen ezarpena gidatzeko, planoetan 
definitutako geometria irudikatuz eta onartutako perdoi-marjina errespetatuz. 

BI3.1 Oinplanoko zuinketa proiektuaren planoan edo obrako krokisean definitutako geometria eta perdoira 
egokitzen da, gainazal garbiaren gainean trazadura identifikagarri eta nahiko egonkor batekin markatuz. 
BI3.2 Erreferentziak eta mirak dagokion lekuan jartzen dira, behar adina kopuruan, behar bezala zuzendura, 
jasota, aldeak eskuairatuta eta txantiloituta erreferentzia-mailarekiko. 
BI3.3 Mirak edo erreferentzia-barrak posizionatu egiten dira, baoetako dintelen eta karelen mailak behar bezala 
kokatuta gera daitezen moduan, harri-ilarak ondoren egoki jarriko direla bermatzeko. 
BI3.4 Kordelak ilara jakin bati dagozkion miren marken artean ezartzen dira, eta proiektuan edo kalitate-planean 
eskatzen den horizontaltasuna ematen dute. 
BI3.5 Erremateak, moldurak, leiho-barrenak, dintelak, janbak eta fabrikak altxatzerakoan jarri beharreko 
gainerakoak, behar bezala ipintzen dira, eta zuzendu, nibelatu eta txarrantxatzen dira. 

LB4: Jasotako harri naturaleko elementuak obran doitzea eskatzen diren ezaugarri eta akaberak dituzten piezak 
lortzeko, eskuzko baliabideak eta baliabide materialak erabiliz, ezarritako espezifikazio teknikoak eta segurtasunari eta 
ingurumen-babesari buruzko arauak errespetatuz. 

BI4.1 Parpainarria bere garraiorako babesteko diren aurrebakiak obran ezabatzen dira, mazo eta zizel bidez, 
gainazal erabat lauak eta koskatu gabeko ertzak lortzeko. 
BI4.2 Piezak obran eskafilatzen dira, kokatzeko alde lauak lortu arte, ertzak egoera egokian utziz. 
BI4.3 Doikuntza dimentsionaleko arazoak harria jarri baino lehenago konpontzen dira, beharrezkoak diren harrizko 
piezak edo zonak errepasatuz edo konpentsatuz. 
BI4.4 Paramentuetako eta kantoi-elkarguneetako beharrezko lantze-eragiketak egiten dira obraren gainerakoarekin 
uniformetasuna lortu arte. 
BI4.5 Forjatuetako ertzak estaltzeko pieza egokiak, paramentuaren gainerakoarekin uniformea den akabera 
lortzeko moduan aukeratzen dira. 
BI4.6 Zurruntzeko metalezko elementuak, hagaxkak eta aingurak, kokatzeko beharrezkoak diren ebaketak eta 
zulaketak, hori behar duten harrizko piezetan egiten dira, metalezko elementuak modu seguru eta iraunkorrean 
koka daitezen ahalbidetzeko. 
BI4.7 Doikuntza-lanetan sortutako hondakinak enpresak eta indarrean dagoen araudiak ezarritako prozedurak 
kontuan izanik kudeatzen dira.  

LB5: Harrizko harlangaitz-hormen fabrikak jasotzea, lehorrean edo morteroekin eginda, itxitura edo horma gogorrak 
lortzeko, proiektuan ezarritakoaren arabera eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-neurriak errespetatuz. 

BI5.1 Harlangaitz-horma arrunteko fabrikak egiten dira tamaina handieneko harlangaitzak erregulartasunez jarriz 
baoetako izkina eta janbetan, behar bezala lerrokatuta eta zuzenduta, harlangaitzen arteko baoak zaborrekin 
galkatuz eta betez, beharrezko traba eta giltzekin. 
BI5.2 Harlangaitz-horma kontzertatu eta kareztatuko fabrikak egiten dira harlangaitz guztiak paramentu eta 
junturen aldeak landuta, eta alde lau eta paraleloen gainean ezarriz. 
BI5.3 Harlanduxko edo ilarako harlangaitz irregularreko fabrikak harlangaitzak modu pixka bat prismatikoan ezarriz 
altxatzen dira, betiere hiru ertz baino gehiago eduki gabe erpin berean, eta segidako bi ilararen juntura bertikalen 
arteko distantzia zehazten den luzera baino txikiagoa izan gabe. 
BI5.4 Definitutako kalitate-kontrolak betetzen dituzten fabrikak egiten dira beharrezko trabak eta giltzak ezarriz, eta 
alde bakoitzean eskatzen den akaberarekin. 
BI5.5 Doikuntza-lanetan sortutako hondakinak enpresak eta indarrean dagoen araudiak ezarritako prozedurak 
kontuan izanik kudeatzen dira. 

LB6: Harlanduzko obra eta parpainarria jartzea, eraikuntza-elementu eramaileak, itxiturak eta elementu bereziak eta 
errematekoak eratzeko, lehorreko lotura-sistemen bitartez, aingurekin eta/edo morteroekin edo bestelako itsasgarriekin, 
ezarritako espezifikazio teknikoak eta segurtasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatuz. 

BI6.1 Horma abian jartzeko beharrezko erreferentziazko parpainarriak ezarrita dauden distantzietan jartzen dira, 
behar bezala nibelatuta eta zuzenduta, gainerako elementuen oinarri egokia ziurtatzeko. 
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BI6.2 Harrizko piezak lerrokadura, lautasun eta nibelazioko irizpideak errespetatuz jartzen dira. 
BI6.3 Piezak ezarritako traba eta aparailuarekin jartzen dira, horien egonkortasuna eta akabera estetikoa 
bermatuz, hala ezer gabe nola mortero eta/edo aingurekin. 
BI6.4 Leiho eta ateen baoak eraikuntza-soluzio zuzenekin elkartzen dira, baita dagoeneko eraikita dagoen edo 
egikarituko den obrako gainerako zatien gainean egiten direnak ere, adibidez tabikeak edo forjatuak. 
BI6.5 Fabrikazioan aurreikusi gabeko beharrezko ainguraketak obran bertan egiten dira, kolokazio-arazo puntualei 
irtenbidea emateko, dagozkion erretxinak eta metalezko elementuak erabiliz. 
BI6.6 Harrizko piezei eusteko eta horiek ezartzeko behin-behineko elementuak eraikitako zatiaren kokapena aldatu 
gabe erretiratzen dira. 
BI6.7 Ganbera drainatzeko eta aireztatzeko elementuak ezarrita dagoen lekuetan ipintzen dira, eraikuntzaren 
barnean hezetasunik ez dagoela bermatzeko. 
BI6.8 Doikuntza-lanetan sortutako hondakinak enpresak eta indarrean dagoen araudiak ezarritako prozedurak 
kontuan izanik kudeatzen dira. 

LB7: Arkuak, dintelak, erlaitzak, zutabeak eta harlangaitz-hormako bestelako erremate bereziak egitea, proiektuan 
definitutako fatxadaren baoak, horma-atalak eta moldurak lortzeko, ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzak 
errespetatuz. 

BI7.1 Zinbriak obrako planoan edo krokisean definitutako modua errespetatuz eta elementuaren pisuari eusteko 
moduko erresistentziarekin egiten dira. 
BI7.2 Arkuak eta dintelak eraikitzeko zinbriak eta sopandak behar bezala ipintzen dira, baoaren barnean eta 
adierazitako altuerarekin. 
BI7.3 Arkuaren harrizko dobelak behar bezala lerrokatzen dira beren ertzaren ardatzetik, zintrelaren laguntzaz. 
BI7.4 Harrizko piezen kopuru bakoitia duen dintel adobelatua behar bezala lerrokatzen da, baoaren ardatzaren 
arabera eta zehaztutako junturen espaziatuarekin. 
BI7.5 Inpostak, moldurak eta erlaitzak obrako plano edo krokisean definitutako geometria errespetatuz egiten dira.  
BI7.6 Ageriko fabrikako leiho-barrenak, txapelak eta mailak, obraren planoan edo krokisean zehaztutako piezen 
ezarrera eta inklinazioa kontuan izanik egiten dira, eta horien albo-junturek akabera egokia eduki behar dute. 
BI7.7 Doikuntza-lanetan sortutako hondakinak enpresak eta indarrean dagoen araudiak ezarritako prozedurak 
kontuan izanik kudeatzen dira. 

LB8: Arkuak, dintelak, erlaitzak, zutabeak eta harlanduzko obrak eta parpainarriko bestelako erremate bereziak egitea, 
proiektuan definitutako fatxadaren baoak, horma-atalak eta moldurak lortzeko, ezarritako kalitate- eta segurtasun-
baldintzak errespetatuz. 

LB8.1 Harri naturaleko piezen eta obraren arteko lotura-zuloak proiektuan ezarritako puntuetan egiten dira. 
LB8.2 Zurruntzeko metalezko elementuak zuloetan jartzen dira, erretxinak edo dagozkion elementu haridunak 
aplikatuz, piezen ondorengo egonkortasuna bermatzeko. 
LB8.3 Pieza desberdinak erabat bertikal, lau eta egonkor gera daitezen moduan kokatzen dira. 
LB8.4 Beharrezkoak diren behin-behineko eskoratzeak piezen eta horiek kokatuta dauden ingurunearen arabera 
egiten dira. 
LB8.5 Lotura-junturak, ezarrita dauden perdoien barnean errematatzen dira, etenak saihesteko. 

LB9: Obra errematatzea juntura- eta doikuntza-tratamenduen lan osagarrien eta bestelako lan orokorren bitartez, 
lanaren akabera osoa lortzeko, betekizun funtzionalak eta estetikoak bermatuz. 

BI9.1 Junturetarako produktuak, pastak eta mastikak espezifikazio teknikoen biltzen den moduan prestatzen eta 
aplikatzen dira. 
BI9.2 Elementu funtzionalak eta dekoraziorakoak, adibidez aireztapen-saretxoak, lotura-aingurak edo apaingarriak, 
behar den segurtasunarekin eta horien inguruarekin bat datorren errematearekin jartzen dira. 
BI9.3 Obra ezarrita dauden baldintzetan entregatzeko beharrezkoak diren garbiketa-lanak adierazita dagoenaren 
arabera egiten dira. 
BI9.4 Obraren azken akabera ikuskapen bisualaren bitartez egiten da, proiektuan zehaztutakoaren arabera, 
edozein anomalia aurkituz gero dagokion arduradunari jakinaraziz. 
BI9.5 Doikuntza-lanetan sortutako hondakinak enpresak eta ingurumen-araudiak ezarritako prozedurak kontuan 
izanik kudeatzen dira. 
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Harri naturala jartzea 

Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Marrazketa-elementuak. Zuzeneko neurketarako lanabesak, erremintak eta tresnak zuinketetarako. Paletak, nibelak, 
plomuak, eskuairak eta zinta metrikoak. Kordelak eta mirak, ilara-zertxak eta txantiloietarako materiala. Hargintzako 
erremintak: zizelak, punta-zizelak, piketak, igeltsero-mailuak, mazoak, hargintzako beste mailu batzuk, falkak, ahuntz-
hankak. Espatulak eta junturetarako materialak: albo-juntagailuak, birjuntagailuak, beira-zumitz kalibratuak eta galgak. 
Zinbriak eta sopandak. Ebakigailuak: disko-makinak, ebakitzeko eta leuntzeko diskoak. Ebaketa-mahaiak. Eusteko eta 
garraiatzeko baliabideak. Baliabide osagarriak: aldamioak, poleak, muntaketa-falkak. Babes indibidual eta kolektiboko 
ekipamenduak. Harri landugabea, zaborrak, harlangaitzak, harlanduxkoak. Harlanduak. Parpainarria. 
Produktuak edo emaitzak 
Obra-zuinketak. Elementu erresistenteak eta harlangaitz-hormako ageriko fabrikako itxiturak. Elementu erresistenteak 
eta harlanduzko obrako eta parpainarriko ageriko fabrikako itxiturak. Junturak egitea eta lanak amaitzea. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Planoak, krokisak, agindu teknikoak, neurtzeko egoera-orriak. Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana. Obrako 
Kalitate Plana. Produktu kimikoen fabrikatzaileen jarraipen teknikoak. Zati-planoak (arkuak, dintel adobelatuak eta 
horma-atal eta erremate bereziak). Talde-buruaren ahozko eta idatzizko argibideak. Amaierako egoeraren krokisa. 
Laneko parteak, gorabeheren parteak, materialak eskatu eta jasotzeko parteak. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
HARRI NATURALEKO ELEMENTU BEREZIAK JARTZEA 

 
Kodea: UC1376_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: lanen hedadura eta antolaketa zehaztea, horiek aurreikusitako epearen barruan eta beharrezkoa den kalitatearekin 
egiteko, planoen eta gainerako dokumentazio teknikoaren interpretazioa abiapuntutzat hartuz, eta/edo goragokoari edo 
arduradunari informazioa eskatuz. 

BI1.1 Proiektuko dokumentuak: zati- eta muntaketa-planoak eta gainerako dokumentazio teknikoa ordenatu eta 
aztertu egiten dira, eta honako hauek definitzeko beharrezkoa den informazioan falta den informazioa eta akatsak 
hautematen dira. 

- Jarri beharreko piezen ezaugarriak: geometria, bolumena, pisua, itxura. 
- Euskarriaren ezaugarriak: adreiluzko, hormigoizko eta bestelako materialak, nibelazioaren geometria, 

lautasuna eta gainazalaren erregulartasuna, egonkortasuna eta kontserbazio-egoera. 
- Puntu bereziak, erremateak eta topaguneak. 
- Ainguraketa-sistema: ezaugarriak eta jartzeko modua. 
- Baldintza egokiak nahasketa prestatzeko eta itsasgarriak fraguatzeko. 
- Obran jartzearen espezifikazioak. 

BI1.2 Jarri beharreko multzoaren definizioa zati edo elementu desberdinetatik abiatuz lortzen da, adieraziz zeintzuk 
diren seriatuak eta zeintzuk bereziak, aurretiazko konposizio orokor bat lortzeko. 
BI1.3 Irudikapenak eta bat ez datozen neurriak edo egon daitezkeen definiziorik ezak identifikatu egiten dira eta 
arduradun goragoko hurrenari jakinarazten zaizkio, horiek argitu eta justifika ditzan. 
BI1.4 Kasu puntualetan interpretazio xehatua behar duten pieza edo zonak krokis bitartez aztertzen dira, teknikari 
arduradunari soluzioak proposatuz. 
BI1.5 Ainguraketa eta loturei dagokien dokumentazioa posizio geometrikoari, sakontasunari, materialei eta 
egikaritzapen-ordenari buruzko informazioa kontsultatuz egiaztatzen da. 
BI1.6 «In situ» egin behar diren gainazaleko akaberak eta erremate-eragiketak osorik definitzen dira, jardun-
eremua, sistema, intentsitatea eta obran behin betiko egiteko beharrezkoa den beste edozein parametro adieraziz. 
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ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

BI1.7 Baliabide materialen eta giza baliabideen antolaketa egikaritzapen-aginduak abiapuntutzat hartuz zehazten 
da, kalitatea eta errendimendua optimizatzen saiatuz honako hauei dagokienez: 

- Lanen antolaketa. 
- Jartzeaz arduratuko diren langileak. 
- Beste lanbide batzuekiko harremana. 
- Eskura dauden baliabide osagarriak: garabiak, aldamioak eta beste batzuk. 
- Jarri beharreko piezen metaketa, banaketa eta biltegiratzea. 
- Eginkizunak denboran banatzea eta sekuentziatzea. 
- Kontrol-puntuak ezartzea: materiala egiaztatzea, erreferentzia-puntuak egiaztatzea, egindako obra 

egiaztatzea, ezarritako epera egokitu ote den egiaztatzea. 
LB2: Beharrezko lan-ekipamenduak, makinak, erremintak, lanabesak, babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak 
eta baliabide osagarriak prestatzea, eskatzen den errendimendua eta kalitatea lortzeko, ezarrita dauden segurtasun-
neurriak betez. 

BI2.1 Hautatzen diren makinak, erremintak, lanabesak, norbera babesteko ekipamenduak eta baliabide osagarriak 
egokiak dira garatu beharreko jarduerarako, lanak eraginkortasunez eta segurtasunarekin egiten direla ziurtatzeko. 
BI2.2 Hartutako segurtasun-neurriak makinen, erreminten, lanabesen, norbera babesteko ekipamenduen eta 
baliabide osagarrien fabrikatzaileen dokumentazioan adierazitakoak dira, baita ahozko eta/edo idatzizko aginduen 
bitartez jasotakoak, lanak segurtasunez egiten direla ziurtatzeko. 
BI2.3 Babes kolektiboko neurriak lana egikaritu baino lehenago ezartzen dira, eta segurtasun-planaren 
espezifikazioak betetzen dituzte, lanak segurtasunez egiten direla ziurtatzeko. 
BI2.4 Laneko guneak garbi eta oztoporik gabe mantentzen dira, lanak eraginkortasunez eta segurtasunez egiten 
direla ziurtatzeko. 
BI2.5 Sortutako hondakinak horretarako destinatutako gune edo edukinontzietan isurtzen edo metatzen dira, 
ezarrita dauden segurtasuneko eta ingurumena babesteko irizpideak errespetatuz. 

LB3: Harri naturaleko piezen eta multzoen metaketa eta lekualdaketa egitea, eskatzen diren etekina eta kalitatea 
lortzeko, ezarrita dauden segurtasun-neurriak betez. 

BI3.1 Egiaztatzen da erabili beharreko makinen kargatzeko eta jasotzeko ahalmena nahikoa dela manipulatu 
beharreko piezarentzat edo pieza-multzoarentzat. 
BI3.2 Egiaztatzen da harri naturaleko piezak manipulatzeko eslingek, pintzek eta lotzeko edo ainguratzeko 
gainerako lanabesek nahikoa ahalmena dutela pieza edo pieza-multzoa segurtasunez manipulatzeko.  
BI3.3 Metaketa egiten den gunearen karga-ahalmena kalkulatzen da, eta egiaztatzen da metatu beharreko piezen 
pisua baino handiagoa dela. 
BI3.4 Metaketak ahal den neurrian jatorrizko enbalajeak errespetatuz egiten dira, erabiliko diren gunetik ahal 
bezain gertu, eta lan-arriskuak prebenitzeko arauak errespetatuz, lanak eraginkortasunez eta segurtasunez 
egiteko. 
BI3.5 Piezen jatorrizko enbalajetik kanpoko lekualdaketa karga garraiobidean behar bezala egonkortuta eta 
finkatuta dagoela ziurtatzeko beharrezko neurriak hartuz egiten da. 
BI3.6 Babes-elementuak, piezak jatorrizko enbalajetik kanpo uzten badira, berme-puntuetan ipintzen dira, ertzak 
eta izkinak ez hausteko. 
BI3.7 Leundutako materialak, beren enbalajetik kanpo, kontaktuan dauden bi aldeak leunduta edo bi aldeak 
zerratuta egon daitezen ipintzen dira. 

LB4: Elementuak edo guneak prestatzea ondoren ipintzeko, goragoko mailako teknikariak ezarritako aurretiazko 
erreferentziak abiapuntutzat hartuz, fakultatiboen dokumentazio grafikora eta argibideetara egokituz. 

BI4.1 Sakontasun, nibel eta lerrokadurako erreferentzia-lerroak birplanteatu beharreko elementu edo konposizioari 
buruz emandako jatorrizko erreferentziarekin ebakitzen dira. 
BI4.2 Elementu desberdinak jartzeko guneak beren kokapena obraren gainerakoari oztoporik egiten ez diotela 
egiaztatuz adierazten dira. 
BI4.3 Erreferentzia-lerroen aldizkako egiaztapenak egiten dira beren posizioa aldatzen ez dutela ziurtatzeko, 
horiekiko neurketa-erroreak saihestuz. 
BI4.4 Neurriak elementuak jartzen diren unean eta behin betiko finkatu baino lehen egiaztatzen dira, pieza 
horietatik, erreferentzia-lerroekiko. 
BI4.5 Aldapa-haustura edo -aldaketako lerroak benetako posizio espazialean (nibela, plomua, lerrokadura, egoera) 
zuinkatzen dira. 
BI4.6 Harri naturaleko elementu edo konposizioarekiko kanpo-erreferentziak behar bezala seinalizatzen dira, eta 
egonkorrak dira aldatu ez daitezen saihesteko. 14 

 
 
 
 



 
 

Harri naturala jartzea 

BI4.7 Piezek zuinketa-marketan okupatzen duten posizioa ezarrita dagoen azken konposizioarekin eta beren 
funtzionaltasunarekin bat datorrela egiaztatzen da. 
BI4.8 Obraren errealitatearen eta proiektatutakoaren artean egon daitezkeen desbiderapenak zuzendu edo banatu 
egiten dira, piezak jartzeko unean ahalik eta gutxien nabaritzeko moduan. 

LB5: Neurrirako ebaketa, mekanizazioa eta konformazioa egitea, obran jartzeko beharrezko betekizunak betetzen 
dituzten elementu bereziak lortzeko, makina, erreminta eta lanabes egokiak erabiliz, espezifikazio teknikoak eta/edo 
obra-zuinketa kontuan izanik, eta aplikatzekoak diren segurtasuneko eta ingurumen-babeserako arauak betez. 

BI5.1 Elementu bereziak, gainak, biraketa-piezak, tailak, grabatuak, mosaikoak eta mekanizatu beharreko beste 
batzuk zehazten dira egin beharreko eragiketak, ebaketak, zulaketak, artekaketak, fresaketak, leunketak, apar-
harrizko igurzketak, hare-igurzketak, akaberak, zahartzeak eta hustuketak identifikatuz, espezifikazio teknikoen 
eta/edo obraren zuinketaren arabera. 
BI5.2 Erabili beharreko makinak edo erremintak, ebakigailuak, ebaketa-hariak, hidromozketa, pantografoak, 
tornuak, zizailagailuak, laserra, hareaz igurzteko makinak, alakatzeko makinak, ertz-leungailuak, zulagailuak eta 
beste batzuk zehazten dira elementu berezian egin beharreko ebaketa edo konformazio, taila, zulaketa, harea-
igurzketa, grabatu, torneatu eta beste lan batzuen arabera. 
BI5.3 Mekanizaziorako lanabes espezifikoak, barautsak, fresak, diskoak, hariak, granaila eta eskuzko erremintak 
egin beharreko lanen arabera hautatzen dira, horien egoera aldizka egiaztatuz eta behar izanez gero ordeztuz.  
BI5.4 Arku kapaz sendoa hautatzen da pieza trinkoetan, balaustradetan, eskaileretan eta beste batzuetan egin 
beharreko noranzko aldaketa eta doikuntzetarako neurrirako ebaketan, proiektuan zehaztutako ezaugarrien 
arabera, hala nola: kolorea, forma, tamaina, ehundura eta materiala. 
BI5.5 Egin beharreko lana harriaren gainean trazatuz definitzen da, horretarako aldez aurretik landutako txantiloiak 
erabiliz, horien neurriak aurreikusita dagoenera doitzeko. 
BI5.6 Txantiloien, laserraren eta neurketa- eta egiaztapen-lanabesen bitartez egindako trazadura, egikaritzeko 
planoetan eta krokisetan zehaztutakora egokitzen da, baita obraren errealitatera ere. 
BI5.7 Txertatu beharreko elementuak, harraskak, konketak, kanilak, letrak, argiztapen-elementuak, apaingarriak 
eta beste batzuk zehaztutako ahokadura-neurriak dituztela egiaztatzen da. 
BI5.8 Dekorazio-elementuen (errenkadak, kurbadura, angeluak, tamaina eta formak) banaketa zehaztutakora 
egokitzen da. 
BI5.9 Ingurumen-babeserako neurriak batez ere kontuan hartzen dira hauts-emisioari eta zaratari, ur-isurketei eta 
hozketari lotutako gaietan. 

LB6: Piezak itsasgarrien eta/edo metalezko ainguren bitartez hartzea ezarrita dagoen multzoaren soluzio globala 
lortzeko, emandako informazio teknikoaren edo zuzeneko arduradunaren aginduen arabera, lotunea beste eraikuntza-
elementu batzuekin ebatziz. 

BI6.1 Piezen arteko loturak egiteko erabiltzen diren aingurak, itsasgarriak eta gainerako materialak ematen den 
dokumentazio teknikoan agintzen direnak dira. 
BI6.2 Harizko piezetan, zuloetan, arteketan edo antzekoetan entrega-zonak lotura egiteko aukeratu den 
sistemarako aurreikusitako dimentsio eta posizioarekin bat datozela egiaztatzen da. 
BI6.3 Euskarriak erresistentzia, lautasun eta kontserbazio-egoerari dagokienez beharrezko betekizunak betetzen 
dituela egiaztatzen da, izan daitezkeen akatsak jakinaraziz. 
BI6.4 Obra egiten den bitartean, jarri beharreko piezak babestu egiten dira horiek hondatu ditzaketen talkak edo 
erasoak saihesteko. 
BI6.5 Itsasgarriak fraguatze-denbora errespetatuz prestatzen eta aplikatzen dira, produktu bakoitzaren 
fabrikatzailearen dokumentazio teknikoan adierazten den moduan, harri naturaleko elementu bereziak zuzen eta 
modu seguruan jartzen direla bermatzeko. 
BI6.6 Jarri behar diren aingurak, dokumentazio teknikoan ezartzen den moduan, euskarrira eta harrizko piezetara 
finkatzen dira, ainguraketa-sistema bakoitzaren argibide teknikoen arabera, harri naturaleko elementu bereziak 
zuzen eta modu seguruan jartzen direla bermatzeko. 
BI6.7 Lotura-junturak garbitu egiten dira eta, hala dagokionean, piezen antzeko kolore eta testurekin disimulatzen 
dira, eta iragazgaiztu egin behar badira tratamenduaren jarraikortasuna egiaztatzen da. 
BI6.8 Beste material batzuekiko edo dagoeneko egikaritutako obrarekiko elkartzeguneak arduradunak edo 
emandako dokumentazioak adierazitako moduan egiten dira, juntura- eta erremate-espazioak errespetatuz. 
BI6.9 Elementu edo multzoaren egonkortasun mekanikoa lotura-eragiketak amaitu ondoren egiaztatzen da. 

LB7: Elementu berezien akabera-lanak prestatu eta egikaritzea, lanaren akabera osoa lortzeko, betekizun funtzionalak 
eta estetikoak bermatuz, laneko argibideen eta laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumena babesteari buruz 
indarrean dagoen araudiaren arabera. 15 

 
 
 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

BI7.1 Egin beharreko elementu berezi bakoitzaren akabera-eragiketak, hau da, pieza-doikuntza, kalibratzea, 
mihiztaketa, junturak egitea, estankotasun, tindatze, patinatze, leuntze, erremate-akabatze, garbitze eta 
gainazaleko tratamendurako produktu kimikoen aplikatze lanak, proiektuaren espezifikazio teknikoak eta/edo 
jasotako argibideak kontuan izanik zehazten dira. 
BI7.2 Akaberan erabili beharreko materialak, silikonak, erretxinak, junturak egiteko morteroak, koloratzaileak, 
kolak, dekorazio-elementuak, garbigarriak, baita horien aplikazioa eta dosifikazioa ere, espezifikazio teknikoetan 
agindutakoak izango dira, lanak behar den kalitatearekin egiteko. 
BI7.3 Elementu berezietan aplikatutako segurtasun-neurriak (elementuen euspena, baoak, ez labaintzeko 
produktuak) egikaritze-proiektura egokitzen dira. 
BI7.4 Akaberaren kalitatea ikuskapen xehatu baten bitartez zehazten da, kalitate-kontrolerako erremintak, 
trazagailuak, brillometroak/luxometroak, kolorimetroak, kalibreak, galgak eta abar erabiliz. 
BI7.5 Erabilitako enbalajeak, baita produktuen hondarrak ere, horretarako prestatuta dauden edukiontzietan 
ipintzen dira, zabortegi kontrolatura bideratzeko edo birziklatzeko. 
BI7.6 Elementu bereziak eusteko materialen edozein arrasto edo hondakinik gabe entregatzen dira, garbi, baita 
inolako jartzeko marka edo adierazpenik, etiketarik edo antzekorik gabe ere. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Marrazketa-elementuak. Zuzeneko neurketarako lanabesak, erremintak eta tresnak zuinketetarako: nibelak, plomuak, 
eskuairak, zinta metrikoak, paletak, kordelak eta mirak. Ebakigailuak. Zulagailuak. Eskuzko tornuak eta zizailagailuak. 
Leungailuak, alakatzeko makinak, ertz-leungailuak, hareaz igurzteko makinak. Disko-makinak. Hargintza- eta taila-
erremintak (pneumatikoa eta eskuzkoa). Ebaketa-plotterrak, biniloak, urratzaileak. Erretxinak, koloratzaileak, produktu 
kimikoak. Murgiltze-kubetak disoluzio kimikoetarako. Altxatzeko, manipulatzeko eta garraiatzeko ekipamenduak. 
Bentosak, pintza jasotzaileak. Konpresoreak. Huts-ekipamenduak. Baliabide osagarriak: aldamioak, poleak, muntaketa-
falkak. Behin-behineko instalazioak. Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak. 
 
Produktuak edo emaitzak 
Elementu bereziak (bainu, sukalde edo altzarietarako gainak, bainu-topak, mahaiak, tximiniak, eskailera trinkoak, 
balaustreak, kolomak, eskulturak, iturriak, gargolak, armarriak, figurak, logotipoak, grabatuak, muralak, mosaikoak, 
mozketa-puzzleak, hiri-altzariak: bankuak, oztopo-zutoinak, jardinerak; hileta-artea: hilarriak, panteoiak, kaperak eta 
mausoleoak), obran jarriak eskatzen den akabera-mailarekin. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Planoak eta krokisak eta gainerako dokumentazio teknikoa. Txantiloiak. Ahozko eta idazki bidezko laneko argibideak. 
Ekipamenduen eta makineriaren argibideen eskuliburu teknikoak. Produktuen katalogoak. Laneko arriskuak 
prebenitzeko arauak. Produktuen kalitate-arauak. Entrega-albaranak. Lan- eta gorabehera-parteak. 
 
 
 
 
3. gaitasun-atala: 
FATXADA TRANSAIREZTATUAK MUNTATZEA 

 
Kodea: UC1377_2 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Lanen hedadura zehaztea aurreikusitako epearen barruan eta eskatzen den kalitatearekin egikaritzeko, proiektuak, 
zati/modulazio eta muntaketa-planoak, obra-planak eta obran sortutako beste dokumentazio teknikoa interpretatuz, edo 
goragokoari edo arduradunari informazioa eskatuz, fatxada transaireztatuaren sistemaren elementuak (euskarria, 
aingura, estaldura) eta obran jartzeko espezifikazioak identifikatuz, eta euskarriaren ezaugarriak egiaztatuz.  
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Harri naturala jartzea 

BI1.1 Eskura dauden proiektu-dokumentuak eta/edo zati/modulazioko eta muntaketako planoak ordenatu eta 
gainbegiratu egiten dira, lana behar bezala definituta geratzeko beharrezkoa den informazioan omisioak eta 
errakuntzak detektatuz, eta/edo goragokoari edo arduradunari falta den informazioa eskatuz: 

- Fatxadaren geometria. 
- Puntu bereziak, erremateak eta topaguneak: abiaraztea, baoak, koroatzea, instalazioak. 
- Estaldura-materialak. 
- Ainguraketa-azpisistemaren mota eta elementuak: sistema puntualak —ainguraketa puntual 

erregulagarriak ala ez eta profil-sistemak— egiturarekiko edo barne itxiturarekiko finkapenak, mentsulak, 
azpiegitura eramailearen elementu bertikalak eta hala dagokionean horizontalak, loturak/krokadurak, pieza 
bereziak. 

- Estalduraren erregistrabilitatea ala ez. 
- Isolamendu-materialak:. mota, euskarrirako finkapena. 
- Baldintza egokiak nahasketa prestatzeko eta itsasgarriak fraguatzeko. 
- Obran jartzeko espezifikazioak, —azpiegitura eramailea eta ainguraketa puntual erregulagarriak eta ez—

erregulagarriak, piezen lotura, elementu berezien egikaritzea, isolamenduen jartzea. 
BI1.2 Euskarriaren ezaugarriak eta propietateak planoak eta/edo baldintza-orriak eta aplikatzekoa den gainerako 
dokumentazio teknikoa abiapuntutzat hartuz identifikatzen dira, edo bestela azterketa bat in situ eginez, honako 
hauek zehaztuz: 

- Euskarri-elementuak: forjatuen ertzak, itxitura eramaileak, metalezko egitura edo bestelakoak. 
- Materialen izaera —fabrikak, hormigoia, metalezkoa edo bestelakoak—. 
- Egonkortasuna. 
- Geometria, forjaketen lerrokadura, nibelazioa, lautasuna eta gainazaleraren erregulartasuna. 
- Ainguraketa-azpisistemaren eta euskarriaren bateragarritasuna. 

BI1.3 Fatxadaren ezaugarri geometrikoak, euskarria, isolamendua, baoak, instalazioak, ainguraketa-
azpisistemaren elementuak, estaldura-piezak eta dekorazio-gaiak, proiektuaren planoak, zati-planoak eta 
muntaketa-planoak eta aplikatzekoa den gainerako dokumentazio teknikoa kontuan izanik identifikatzen dira. 
BI1.4 Ainguraketa-azpisistemaren elementuen kalitateak eta estaldura-piezak, materiala, itxura eta beste batzuk, 
proiektuaren planoak, zati-planoak, proiektuaren baldintza teknikoen agiria eta aplikatzekoa den gainerako 
dokumentazio teknikoa kontuan izanik zehazten dira. 
BI1.5 Baliabide materialen eta giza baliabideen antolaketa egikaritzapen-aginduak abiapuntutzat hartuz zehazten 
da, kalitatea eta errendimendua optimizatzen saiatuz honako hauei dagokienez: 

- Lanen antolaketa —estali beharreko paramentuak, piezak jartzeko ordena eta beste batzuk—. 
- Jartzeaz arduratzen diren langileak. 
- Beste lanbide batzuekiko erlazioa. 
- Eskura dauden baliabide osagarriak: garabiak, aldamioak eta beste batzuk. 
- Ainguraketa-azpisistemaren elementuen eta estaldura- eta isolamendu-piezen metaketa, banaketa eta 

biltegiratzea. 
- Eginkizunak denboran banatzea eta sekuentziatzea. 
- Kontrol-puntuak ezartzea: materiala egiaztatzea, erreferentzia-puntuak egiaztatzea, egindako obra 

egiaztatzea, kronogramara egokitu ote den egiaztatzea. 
BI1.6 Errendimenduak, epeak eta beste ofizio batzuekiko elkarreraginak obra-unitate bakoitzerako zehazten dira, 
goragokoari edo arduradunari eskatuz. 

LB2: Beharrezko lan-ekipamenduak, makinak, erremintak, lanabesak, babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak 
eta baliabide osagarriak behar bezala erabiltzea, eskatzen diren errendimendua eta kalitatea lortzeko, ezarrita dauden 
segurtasun-neurriak betez eta lanaldi-amaierako eragiketak eginez. 

BI2.1 Hautatzen diren makinak, erremintak, lanabesak, norbera babesteko ekipamenduak eta baliabide osagarriak 
egokiak dira garatu beharreko jarduerarako. 
BI2.2 Hartutako segurtasun-neurriak makinen, erreminten, lanabesen, norbera babesteko ekipamenduen eta 
baliabide osagarrien fabrikatzaileen dokumentazioan adierazitakoak dira, baita ahozko eta/edo idatzizko aginduen 
bitartez jasotakoak. 
BI2.3 Erabilera-mantentzerako eta lanaldi-amaierako eragiketak zuzen aplikatzen zaizkie erabilitako ekipamendu 
eta makina desberdinei. 
BI2.4 Hondakinen, plastikoen, zumitzen eta hondakin propioen hustuketa, zaborrak hondakin mota bakoitzerako 
adierazitako edukiontzietan utziz egiten da. 

LB3: Lekuak egokitzea fatxada transaireztatuen muntaketan, errendimenduak hobetzeko eta arriskuak saihesteko, 
metatzeko guneak adieraziz eta ibilbideak optimizatuz. 

BI3.1 Egiaztatzen da lanerako guneak garbi eta oztoporik gabe daudela. 17 

 
 
 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

BI3.2 Babes kolektiborako neurriak lana egin baino lehenago prest daudela, lanen garapena ahalbidetzen dutela 
eta segurtasun-planaren espezifikazioak betetzen dituztela egiaztatzen da. 
BI3.3 Laneko lekuak behar bezala argiztatuta daudela eta horien inguruan materialak metatzeko gune egokiak, 
seguruak eta erraz hornitzeko modukoak dituztela egiaztatzen da. 
BI3.4 Laneko lekuaren seinaleztapenak arriskutsuak izan daitezkeen guneak adierazten dituela egiaztatzen da, 
behar den denboraz operatibo egonik eta ikusgarria izanik, baita gauez ere. 
BI3.5 Muntaketa baldintza seguruekin egikaritzeko desegokiak diren ingurumen-baldintzak (haize, euri, tximista eta 
bestelakoetarako esposizioa) detektatzen dira, arriskuguneetan lanak etetea proposatuz eta goragokoari edo 
arduradunari jakinaraziz. 
BI3.6 Laneko lekuan detektatzen edo transmititzen diren gorabeherak konpondu egiten dira edo goragokoari edo 
arduradunari ahal bezain laster jakinarazten zaizkio, horiek gainbegiratzeko eta konpontzeko, bereziki langileen 
segurtasuna eta aldamioaren edo zinbriaren egonkortasuna eta segurtasuna arriskuan jartzen dituztenak: lokailu 
akastunak, pieza askeak edo gaizki mihiztatuak, piezarik eza, makineria astunaren maniobrak aldamioaren edo 
zinbriaren aldamenean, linea elektrikoetatik hurbil egindako lanak, goragoko mailatan egindako lanak eta beste 
batzuk. 

LB4: Erreferentziak planteatzea ainguraketa-azpisistemaren elementuen (finkapen-elementuak, ainguraketa puntualak 
eta/edo estalduraren azpiegitura eramailea eta fatxadaren elementu bereziak, leiho-baoak, moldurak, karelak, teilatu-
hegalak eta beste batzuk) ondorengo posizionamendurako, teknikari eskudunak ezarritako aurretiazko erreferentziak 
abiapuntutzat hartuz eta dokumentazio grafikoari eta fakultatiboen adierazpenei jarraituz. 

BI4.1 Fatxadako ainguraketa-azpisistema jartzeko neurrien abiapuntua edo jatorria, ondorengo elementuak 
zuinkatu ahal izateko, planoak eta/edo teknikari arduradunak obran hitzez emandako argibideak abiapuntutzat 
hartuz identifikatzen da. 
BI4.2 Erreferentziako lerro nagusiak, plomua eta nibela, abiapuntutik kokatzen dira behin betiko sakontasunarekin, 
fatxada-planoaren eta euskarri-planoaren eta ezarritako perdoien artean dauden desbideratzeak kontuan izanik, 
muntaketa-sistemaren elementu desberdinak zuinkatzeko baliagarriak izan daitezen moduan. 
BI4.3 Fatxadako ainguraketa-sistemaren elementu desberdinen neurri- eta posizio-arrasterako lerro osagarriak, 
lerro nagusiek definitutako fatxada-planoarekiko perpendikularki kokatzen dira, euskarriaren gainean beharrezkoak 
diren marka fisikoak eginez, eta neurri-arrastetik eratorritako errakuntzak konpentsatuz. 
BI4.4 Laser-markadoreak ipintzeko puntua eta ainguraketa-azpisistema zuinkatzeko gainerako erreferentziak, 
jatorriaren eta bere ardatzen arabera kokatzen eta finkatzen dira, eta aldizka egiaztatzen dira, horien posizioa ez 
dela aldatu ziurtatuz, errakuntzak arrastatzeko aukera saihesteko. 
BI4.5 Kokapen-puntuen lerrokadura egokia zuinketaren ondoren egiaztatzen da, ezarritako diseinuaren arabera, 
ageriko loturen/krokaduren ainguraketa-azpisistemak direnean arreta berezia jarriz. 
BI4.6 Zuinketak euskarriaren juntura estrukturalak eta estalduraren berezkoak errespetatzen ditu, juntura agerian 
utziz edo mugimendua ahalbidetzen duen soluzio bat aurreikusiz. 
BI4.7 Puntu berezien (junturak, baberoak, erremateak, zokaloak eta beste batzuk) eraikuntza-soluziorako elementu 
osagarriak planoen, egikaritutako obraren eta goragokoak edo arduradunak emandako espezifikazioen arabera 
zuinkatzen dira. 

LB5: Ainguraketa-azpisistema —azpiegitura eramailea eta ainguraketa puntual erregulagarriak eta ez-erregulagarriak— 
fabrikako, hormigoizko edo antzeko euskarrira finkatzea eta instalatzea, estalduraren piezak jartzeko, horien 
egonkortasuna eta erresistentzia ziurtatuz, aurretiazko zuinketa errespetatuz eta ezarrita dauden segurtasun- eta 
kalitate-neurriak betez. 

BI5.1 Ainguraketa-azpisistemaren elementuak proiektuan ezarritakora egokitzen direla eta edozein aldaketa beti 
teknikari eskudunak eta sistemaren fabrikatzaileak onartu dutela egiaztatzen da. 
BI5.2 Euskarria, adreiluzko, hormigoizko, metalezko edo bestelako fabrika erabili beharreko ainguraketa-
azpisistema motara egokitzen direla egiaztatzen da horien lautasuna, erresistentzia eta egungo egoera egiaztatuz. 
BI5.3 Ainguraketa-azpisistemaren euspen-elementuak zuzenean euskarrira atxikitzen dira, hala egituran nola 
itxituretan, zuinkatutako erreferentziak kontuan izanik eta sakontasuna zuzenean euskarrira neurtzeko aukera 
saihestuz, sistemaren berezko argibide teknikoak kontuan izanik. 
BI5.4 Ainguraketa puntualen fabrikarako ainguraketaren finkapena behar bezala geratzen da sartuta horman, 
baldintza mekanikoak eta posiziokoak betez, eta hori bereziki egiaztatuz. 
BI5.5 Ageriko ainguraketak ondo lerrokatuta geratzen direla egiaztatzen da erregulartasunez, betiere ezarrita 
dagoen diseinuaren arabera. 
BI5.6 Estaldura astunen kasuan euskarrira egindako finkapenen erresistentzia eta kalitatea eskatzen diren muga 
minimoen/maximoen barnean daudela egiaztatzen da, giltza dinamometrikoen edo antzekoen bitartez, aldez 
aurretik definitutako kontrol-puntuetan. 

18 
 
 
 
 



 
 

Harri naturala jartzea 

BI5.7 Ainguraketa-azpisistemaren elementuen ebaketa (profilak) beharrezkoa denean egiten da, materiala ahalik 
eta hobekien aprobetxatzen saiatuz. 
BI5.8 Azpiegitura eramailea dagoeneko jarrita dauden mentsuletan jartzeko, elementuak plomatu eta nibelatuz 
egiten dira, sistemaren ezaugarrien eta ordenaren arabera, sistemaren berezko argibide teknikoak kontuan izanik, 
eta bereziki profileriaren dilatazioak xurgatzera destinatutako neurriak errespetatuz. 
BI5.9 Azpiegitura eramailearen muntaketa zuzen egin dela eta korapiloak erresistenteak direla egiaztatzen da, 
estaldura jarri baino lehen. 

LB6: Isolamendua paneletan jartzea eta finkatzea itxituraren erresistentzia termikoa osatzeko, zubi termikorik ez dagoela 
eta ganberaren funtzionalitatea ziurtatuz eta ezarrita dauden segurtasun- eta kalitate-neurriak betez. 

BI6.1 Jarri behar diren isolamendu-panelak aurreikusita dagoen motakoak direla (materiala, lodiera, ertzetako 
lotura-sistema eta gainerako espezifikazioak) egiaztatzen da. 
BI6.2 Euskarriaren baldintzak, baita ingurumen-baldintzak ere, isolamendua jartzeko egokiak direla (hezetasunari, 
egonkortasunari eta antzekoei dagokienez) egiaztatzen da edo teknikari eskudunei hori egiaztatzea eskatzen zaie. 
BI6.3 Isolamendu-panelak fabrikako, hormigoizko edo antzeko euskarrira finkatzen dira proiektuaren 
espezifikazioen arabera, horien egonkortasuna ziurtatuz, zubi termikoen existentzia minimizatuz, panelen 
narriadura saihestuz eta egin zaizkien zuloak betez. 
BI6.4 Panelak elkarren artean elkartuta geratzeko moduan jartzen dira, jarraian eta kopadurarik gabe, eta 
mihiztadura-loturen edo erdi buztaneko loturen kasuan, behar bezala akoplatuta, eta, hala dagokionean, zigilatuta 
egonik sistemaren arabera. 
BI6.5 Isolamendu-panelak hezetasunetik babesten dira jarri baino lehen, jartzerakoan eta jarri ondoren, horien 
narriadura saihesteko, jarri baino lehen leku egokietan biltegiratuz eta material iragazgaitzekin estaliz jarri ondoren. 
BI6.6 Laneko lekuak hezetasunaren aurka babesten dira etenaldietan, material iragazgaitzekin estaliz. 
BI6.7 Isolamendua jartzerakoan sortutako hondakinak enpresak eta ingurumen-araudiak ezarritako prozedurak 
kontuan izanik kudeatzen dira. 

LB7: Estaldura-piezak ainguraketa-sistemara, azpiegitura eramailera eta ainguraketa puntual erregular eta ez-
erregularretara lotzea/krokatzea, fatxada osatzeko, horien posizioa doituz proiektuan aurreikusitako diseinua lortu arte, 
eta ezarrita dauden segurtasun- eta kalitate-neurriak betez. 

BI7.1 Aire-ganberaren sekzio erabilgarria, isolamenduaren eta estalduraren estradosaren artean, zehaztutakoa 
dela egiaztatzen da, proiektatutako isolamendua ondo dagoela eta bere maila behin betikoa dela egiaztatuz. 
BI7.2 Estalduraren piezak bisualki ikuskatzen dira, materialak obran ez jartzea eragiten duten akatsak ez daudela 
egiaztatuz, baita jarri beharreko produktuaren gama proiektuaren espezifikazioekin bat datorrela egiaztatuz ere. 
BI7.3 Zerbitzatutako modeloak eskatutakoekin bat datozela produktu etiketatuetan egiaztatzen da, enbalajeetan 
materialaren kalitatearen arabera (seriea, modeloa, kalitate komertziala, tonua, fabrikazio-formatua eta, hala 
dagokionean, kalibrea) kontsignatutako kodeak irakurriz, metaketak kopuruari dagokionez zuzenak direla 
egiaztatuz, eta pieza berezien kontrol zorrotza eginez. 
BI7.4 Estaldura-piezek lotura/krokadura elementuak piezara akoplatzearen bitartez zuzenean edo zeharka 
posizionatzeko behar adinako zuloak edo artekak dituztela egiaztatzen da, ainguraketa-sistemarekin bat etorriz, 
eta dilatazioak edo mugimenduak piezei inolako ezusteko esfortzurik eragin gabe xurgatzea ahalbidetzen duten 
lasaierekin.  
BI7.5 Estaldura-piezak ordena korrelatibo bati jarraikiz jartzen dira, fatxada-planoaren eta ainguraketa-sistemaren 
arabera, ezkerretik eskuinera edo behetik gora edo beste modu batean, lautasun-akatsik ez dutela egiaztatuz. 
BI7.6 Ainguraketen lotura kimikoetarako osagaien proportzioak eta fraguatze-denborak fabrikatzailearen argibideei 
jarraikiz errespetatzen dira, ainguraketak erresistenteak izan arte piezak kargatzea saihestuz. 
BI7.7 Estalduraren piezak besteengandik independenteki eutsita egoteko moduan jartzen dira (pieza bakoitzak ez 
dio beste batzuei eusten, ezta beste batzuek horri eutsi ere) eta perimetro osoan aldameneko piezetatik eta/edo 
ainguraketakoak ez diren bestelako eraikuntza-elementuetatik bananduta daude, hala dagokionean banagailu 
aurrefabrikatuak erabiliz eta pieza jartzen denean kenduz. 
BI7.8 Piezak loturekiko/krokadurekiko beharrezko lasaierekin kokatzen dira dilatatzeko, zorro plastikoak edo 
masillak beharrezko krokaduretan ipiniz ura sar dadin saihesteko eta estalduraren materialaren eta ainguraketako 
materialaren arteko kontaktua saihesteko. 
BI7.9 Estaldura-piezen ainguraketa-azpisistemarako loturak behar bezala egin direla eta erresistenteak direla 
egiaztatzen da. 
BI7.10 Piezen desbiderapen dimentsionalak, ortogonalitatea, luzera, zabalera, ertzen egoera eta lautasuna, edo 
pieza jartzeko aukera baliogabetzen duten mekanizatuena detektatzen dira, eta horiek ordezteko aukera edota 
harri naturalaren edo artifizialaren kasuan tailerreko tratamendua balioetsiz. 
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ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

LB8: Elementu bereziak egitea fatxadaren, baoen, zokaloen, ertzen eta bestelakoen etenak konpontzeko, fatxadaren 
funtzionaltasuna, ganberaren aireztapena, zubi termikorik ez dagoela eta iragazgaiztasuna ziurtatuz eta ezarrita dauden 
segurtasun- eta kalitate-neurriak betez. 

BI8.1 Leiho, ate, arku eta kolometako elkargune, erremate eta/edo harreretan jarri beharreko elementu bereziak 
planoan identifikatzen dira eta obran egiaztatzen dira, fatxadan duten posizioa eta egindako eskaera ikusiz, 
izkinan, zokaloan, molduran edo markoan aplikatzen den arabera, horietako bakoitzarentzat agindutako akabera 
(pilastra-ertza, ingletea, ertz zuzena, biribila, uso-bularra) egiaztatuz. 
BI8.2 Jarri beharreko elementu berezi desberdinak ainguraketa-azpisistemaren gainean jasotzen dira proiektuan 
bildutako espezifikazioak kontuan izanik. 
BI8.3 Pieza desberdinak plano bertikalean, horizontalean edo inklinazioan erabat egonkor gera daitezen moduan 
kokatzen dira, proiektuan ezarritakoaren arabera. 
BI8.4 Ezaugarri fisiko-mekaniko desberdinak (harri naturala, material zeramikoak, metalezkoak, beirak, zurak, 
plastikoak eta beste batzuk) dituzten materialen arteko loturak proiektuan adierazitako soluzioa aplikatuz 
konpontzen dira (materialak, metodoak eta sistemak, junturak, etenak, betegarriak, zubi-haustura). 
BI8.5 Uraren sarreraren aurrean estankotasuna bermatzen duten elementuak, eta hala dagokionean sua zabal 
dadin saihesteko zehaztutakoak, identifikatu egiten dira, obran nola jartzen diren egiaztatuz. 
BI8.6 Puntu berezien (junturak, baberoak, erremateak, zokaloak eta beste batzuk) eraikuntza-soluziorako elementu 
osagarriak dagokien lekuan eta goragoko arduradunak emandako espezifikazioen arabera jartzen dira. 

LB9: Estaldura, ebaketa, zulaketa, artekaketa, alakaketa eta beste batzuetarako piezak konformatzea, fatxadan 
integratzeko, eskatzen diren dimentsioak eta akaberak lortuz eta ezarrita dauden segurtasun- eta kalitate-neurriak betez. 

BI9.1 Obran kasu berezietan egin behar diren mekanizazioak teknikari eskudunaren baimenarekin eta hark 
ikuskatuta egiten dira. 
BI9.2 Konformatu beharreko estaldura-piezak planoaren gainean eta obran identifikatzen dira, horiek kalitatea, 
homogeneotasuna, dimentsioa eta ehundurak egiaztatuz, proiektuaren burutzapena bermatzeko. 
BI9.3 Neurri-hartzea eta txantiloi edo modeloen burutzapena planoak eta obrako benetako baoa kontrastatuz 
egiten da, lanak neurriei dagokienez zuzen egiten direla ziurtatzeko. 
BI9.4 Estalduran loturak/krokadurak egiteko lekuak edo baoak zehazten dira ainguraketa-elementuen dimentsioak 
hartuz (besteak beste diametroa, luzera, ziri-lodiera besteak beste, mekanizatuan inkorporatzeko eta azkenik 
ainguraren eta estaldura-piezaren artean portaera egokia lortzeko. 
BI9.5 Estaldura-piezen konformazio-eragiketak (ebaketa, zulaketa, artekaketa, alakaketa, akabera) materialaren 
berezitasunetara (harrizkoa, zeramikoa, konpositeak, zuraren eratorriak, fibrozementua eta beste batzuk) 
egokitzen diren makina eta erremintekin egiten dira, eta ezarrita dauden segurtasun-neurriak betez. 
BI9.6 Estaldura-piezetan aplikatu behar diren beharrezko aurreinstalazioko elementuak modu zuzenean kokatzen 
dira beren lautasuna, bertikaltasuna, horizontaltasuna eta inklinazioa kontuan izanik, mekanikoki finkatuz eskatzen 
den presioarekin edo produktu kimikoak ezarrita dauden proportzioetan erabiliz. 
BI9.7 Isolamendua jartzerakoan sortutako hondakinak enpresak eta ingurumen-araudiak ezarritako prozedurak 
kontuan izanik kudeatzen dira. 

LB10: Lan osagarriak egitea (garbiketa, zigilatzeak, juntura-tratamenduak eta beste batzuk) lanaren akabera osoa 
lortzeko, betekizun funtzional eta estetikoak bermatuz. 

BI10.1 Tratatu beharreko piezak edo zonak planoan eta obran identifikatzen dira, horietako bakoitzarentzat 
ezarritako tratamendu desberdinekin erlazionatuz. 
BI10.2 Erabili beharreko garbiketa-produktuak agindu teknikoetan agertzen den moduan prestatzen dira, eta 
intentsitate egokiarekin edo aurrez ezarritakoarekin aplikatzen dira. 
BI10.3 Zigilatze-kordoiek beren funtzionaltasuna eta iraunkortasuna bermatzeko beharrezko sakontasuna eta 
lepoa dutela egiaztatzen da. 
BI10.4 Produktuen aplikazioa ezarrita dauden segurtasun-neurriak erabiliz egiten da, hala indibidualak nola 
kolektiboak. 
BI10.5 Elementu funtzionalak eta dekoraziorakoak, adibidez aireztapen-saretxoak, lotura-aingurak edo 
apaingarriak, behar den segurtasunarekin eta horien inguruarekin bat datorren errematearekin jartzen eta jasotzen 
dira. 
BI10.6 Fatxadaren koroatzearen goiko erremateak, beheko erremateak eta junturek ganberaren barnealdeko aire-
korrontearen zirkulazio naturala ahalbidetzen dutela egiaztatzen da. 
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BI10.7 Lanen azken egiaztapena modu ordenatuan eta sistematikoan egiten da, ezarrita dagoen akabera-maila ez 
duten puntuak edo zonak ez daudela egiaztatuz. 
BI10.8 Isolamendua jartzerakoan sortutako hondakinak enpresak eta ingurumen-araudiak ezarritako prozedurak 
kontuan izanik kudeatzen dira. 

LB11: Ondorengo desmuntatze- eta/edo muntatze-eragiketak egitea, beharrezko konponketak edo aldaketak egiteko, 
piezen segurtasuna bermatuz eta narriatuta daudenak eror daitezen saihestuz, ezarrita dauden segurtasun- eta 
kalitate-neurriak betez. 

BI11.1 Ordeztu behar diren piezak aldez aurretik planoetan eta obran identifikatzen dira, baita horiek jartzeko 
erabili den ainguraketa-sistema ere, horien desmuntatzean eragina izan dezaketen kontserbazio-maila, egon 
daitezkeen pitzadurak eta kalteak egiaztatuz. 
BI11.2 «A priori» kontuan izan gabeko kalteen berri dagokion arduradunari eman behar zaio, bidezko diren 
erabakiak har ditzan. 
BI11.3 Ordeztu beharreko piezak manipulatzen dira horien pisua, eszentrikotasuna, egoera edo hauskortasuna 
kontuan izanik, aurreikusitako eusteko, altxatzeko eta garraiatzeko bitartekoak erabiliz, horien egoeran eragina 
izan ez dezaten, eta betiere lesio berriak, deportilloak, desahokadurak ez sortzea horietan ezta alboko 
elementuetan ere. 
BI11.4 Piezak modu seguruan pilatzen dira, hala garraiatzeko nola biltegiratzeko, eta hala dagokionean, dagokion 
zabortegian uzten dira. 
BI11.5 Piezak berriak beharrezko lautasuna eta zuzentasuna kontserbatuz jartzen dira, junturen arteko gunea eta 
horien segurtasun mekanikoa kontuan izanik. 
BI11.6 Aurreikusi gabeko pieza bereziak egiteko beharrezko neurriak, horiek fabrikatzeko beharrezko ezaugarri 
guztiak (ainguraketa-zona, juntura-espazioa, azaleko itxura eta beste batzuk) kontuan izanik biltzen dira. 

 
 

Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Zuzeneko neurketarako lanabesak, erremintak eta tresnak zuinketetarako. Nibelak, plomuak, eskuairak, zinta metrikoak, 
kordelak eta mirak. Zuinketarako laser-ekipamenduak. Markatzeko elementuak. Igeltserotzako erreminta eta lanabesak: 
paletak, piketak, plaunkaiak, paletinak eta beste batzuk. Hargintzako erreminta eta lanabesak: zizelak, punta-zizelak, 
pikotxak, ahuntz-hankak, igeltsero-mailuak, mazoak, gomazko mailuak, beste mailu batzuk, ziriak, gradinak, mutxardak. 
Konformazio-ekipamenduak: disko-makinak, ebakitzeko eta leuntzeko diskoak, zulagailuak, artekagailuak. Torlojutzeko 
zulagailuak. Konektore metalikoak, barautsak. Giltza lauak eta tutu-giltzak. Giltza dinamometrikoak. Ainguraketa-
azpisistemaren elementu espezifikoak: lokailuak, mentsulak, profil metalikoa, torlojuteria, torloju autozulatzaileak, 
ainguraketa puntual erregulagarriak ala ez, loturak/ahokadurak, zorro plastikoak. Ainguraketa-mortero eta -itsasgarriak. 
Zigilatzaileak, zigilatzeko eta ainguraketa kimikorako pistolak. Espatulak, albo-juntagailuak, galgak, banagailuak eta 
ziriak. Bentosak. Estaldura-piezak harri naturalean, zeramikoak, zuraren, metalaren eta beste material batzuen 
deribatuak. Isolamendu-panelak. Erremate-elementuak: izkinetakoak, saretak, baberoak eta beste batzuk. Eusteko, 
jasotzeko eta garraiatzeko baliabideak. Eskuzko traspaletak. Baliabide osagarriak. Behin-behineko instalazioak. Babes 
indibidual eta kolektiboko ekipamenduak. 
Produktuak edo emaitzak 
Fatxada transaireztatuaren zuinketaren garapenak. Isolamendua paneletan jarrita. Estalduraren ainguraketa-sistema 
obran jarrita. Erremate-elementuak jarrita. Junturak egitea eta lanak amaitzea. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuaren dokumentazio teknikoa: planoak, plegua, eta neurketak, fatxada transaireztatuei lotutako zatiak. Fatxada-
sistemaren dokumentazio teknikoa. Eraikinaren liburua. Obra egin den bitartean sortutako dokumentazio teknikoa: 
muntatzeko planoak eta krokisak, zati/modulazio planoak, aginduak eta bestelako dokumentazio teknikoa, neurtzeko 
egoera-orriak. Amaierako egoeraren krokisa eta/edo txostena. Obrako segurtasun- eta osasun-plana eta kalitate-plana: 
fatxada transaireztatuei lotutako zatiak. Ainguraketa-azpisistemaren fabrikatzailearen argibide teknikoak. Zuzendaritza 
fakultatiboaren, talde-buruaren eta obra-arduradunen ahozko eta idatzizko argibideak. Laneko parteak, gorabeheren 
parteak, materialak eskatu eta jasotzeko parteak. 
 
 
 21 

 
 
 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

4. gaitasun-atala: 
PASTAK, MORTEROAK, ITSASGARRIAK ETA HORMIGOIAK LANTZEA 

 
Kodea: UC0869_1 

4 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Beharrezko materialak eta lan-ekipamenduak (makinak, erremintak, lanabesak, norbera babesteko ekipamenduak) 
behar bezala erabiltzea, eskatzen diren errendimendua eta kalitatea lortzeko, ezarrita dauden segurtasun-neurriak betez 
eta lanaldi-amaierako eragiketak eginez.  

BI1.1 Hautatzen diren makinak, erremintak, lanabesak eta norbera babesteko ekipamenduak egokiak dira garatu 
beharreko jarduerarako. 
BI1.2 Hartzen diren segurtasuneko eta ingurumena babesteko neurriak ahozko eta/edo idatzizko aginduen bitartez 
jasotakoak dira. 
BI1.3 Lanaldi-amaierako mantentze-eragiketak zuzen aplikatzen zaizkie erabilitako ekipamendu desberdinei. 
BI1.4 Sortutako hondakinak horretarako destinatutako guneetan isurtzen edo metatzen dira, ezarrita dauden 
segurtasuneko eta ingurumena babesteko irizpideak errespetatuz. 

LB2: Morteroak eta igeltsuzko, zementuzko eta karezko pastak egitea, hala eskuzko baliabideekin nola baliabide 
mekanikoekin, igeltserotza- eta estaldura-lanak egiteko, finkatutako konposizioari eta dosifikazioari jarraituz eta 
eskatutako epeak eta bolumenak betez. 

BI2.1 Erabiltzen diren osagaiak, agregakinaren motei, tamainei eta formei, aglomeratzaile motari eta gehigarri 
motari dagokienez finkatuta daudenak dira. 
BI2.2 Jartzen diren osagaien dosifikazioa eta ur-bolumena eskatzen diren loditasun- eta erresistentzia-baldintzak 
lortzeko zehaztutakoak dira. 
BI2.3 Makinarekin proiektatzeko diren nahasketak, makinaren ezaugarriak eta ingurumen-baldintzak kontuan 
izanik dosifikatzen dira. 
BI2.4 Masaketari, doigarritasun-denborei eta ingurumen-baldintzei lotutako espezifikazioak errespetatu behar dira.  
BI2.5 Prestatzen den nahasketak beharrezko homogeneotasuna du eta eskatutako kantitateari erantzuten dio. 
BI2.6 Nahasketa eskatu den denboraren barruan entregatzen da, lan egiteko aldia errespetatuz. 

LB3: Hormigoiak egitea, hala eskuzko baliabideekin nola baliabide mekanikoekin, eraikuntza-lanak egiteko, finkatutako 
konposizioa eta dosifikazioari jarraituz eta eskatutako epeak eta bolumenak betez. 

BI3.1 Erabiltzen diren osagaiak, agregakinaren motei, tamainei eta formei, aglomeratzaile motari eta gehigarri 
motari dagokienez finkatuta daudenak dira. 
BI3.2 Jartzen diren osagaien dosifikazioa eta ur-bolumena eskatzen diren loditasun- eta erresistentzia-baldintzak 
lortzeko zehaztutakoak dira. 
BI3.3 Masaketari, doigarritasun-denborei eta ingurumen-baldintzei lotutako espezifikazioak errespetatu behar dira.  
BI3.4 Prestatzen den nahasketak beharrezko homogeneotasuna du eta eskatutako kantitateari erantzuten dio. 
BI3.5 Nahasketa eskatu den denboraren barruan entregatzen da, lan egiteko aldia errespetatuz. 

LB4: Aurrez finkatutako dosifikazioa duten morteroak prestatzea, eskuzko baliabideak eta baliabide materialak erabiliz, 
igeltserotza- eta estaldura-lanak egiteko, fabrikatzailearen gomendioak, adierazitako kalitate-baldintzak eta ezarrita 
dauden segurtasuneko eta ingurumena babesteko arauak kontuan izanik.  

BI4.1 Erabiltzen diren produktuak, horien kantitateak eta kontserbazio-egoera ezarrita dauden ezaugarriak lortzeko 
egokiak dira, eta horien biltegiratzea eta manipulazioa fabrikatzaileak adierazitako edo gomendatutako segurtasun- 
eta osasun-baldintzetan egiten da. 
BI4.2 Makinarekin proiektatzeko diren morteroak eta pastak, makinaren ezaugarriak eta ingurumen-baldintzak 
kontuan izanik dosifikatzen dira. 
BI4.3 Masaketari, birmasaketaren aurretiazko itxaron-denborei, doigarritasun-denborei eta ingurumen-baldintzei 
lotutako espezifikazioak errespetatu behar dira. 
BI4.4 Prestatzen den nahasketak beharrezko homogeneotasuna du eta eskatutako bolumenari erantzuten dio. 
BI4.5 Nahasketa eskatu den denboraren barruan entregatzen da, lan egiteko aldia errespetatuz. 

LB5: Itsasgarriak eta batzeko materialak prestatzea estaldura-lanak egiteko, baliabide mekanikoak erabiliz, 
fabrikatzaileak ezarritako dosifikazioari eta argibideei jarraituz eta eskatutako epeak eta bolumenak betez. 

BI5.1 Erabiltzen diren produktuak, horien kantitateak eta kontserbazio-egoera ezarrita dauden ezaugarriak lortzeko 
egokiak dira, eta horien biltegiratzea eta manipulazioa fabrikatzaileak adierazitako edo gomendatutako segurtasun- 
eta osasun-baldintzetan egiten da. 22 
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BI5.2 Zementuzko itsasgarriak ezarrita dagoen ur-bolumenarekin nahasten dira, honako baldintza hauek 
errespetatuz: 

- Erabiltzen den ura edangarria izango da, edo bestela, materia organikorik edo bestelako material arrotzik 
gabekoa. 

- Produktu lehorra beti uraren gainean botatzen da. 
- Ur-bolumenak fabrikatzaileak adierazitako proportzioa (litroak zakuko edo kilogramoko) errespetatzen du. 
- Ura emultsioekin partez edo erabat ordezten bada, fabrikatzaileak adierazitako ordezpen-proportzioa 

errespetatzen da. 
- Fabrikatzaileak heltze-denborari eta bizitza erabilgarriari buruz emandako argibideak errespetatzen dira. 

BI5.3 Itsasgarriak eta erreakzio-erretxinak batzeko materialak, osagaiak nahastuta eta ontzien eduki osoa erabiliz 
lortzen dira. 
BI5.4 Sakabanatuta dauden erretxinen itsasgarriak, erabiltzeko prest merkaturatuta daudenak, erabili baino lehen 
mekanikoki pixka bat irabiatuta erabiltzen dira, lanaldia amaitzerakoan beren ontzietan itxita kontserbatuz, ondoren 
beste aplikazio batzuetan erabili ahal izateko. 
BI5.5 Masaketari buruzko espezifikazioak (lanabesa, abiadura, irabiatze-denbora eta birmasatu baino lehenagoko 
itxaron-denbora) eta ingurumen-baldintzei buruzkoak errespetatzen dira, eskatzen diren loditasuna eta ahalmen 
hezegarria lortuz.  
BI5.6 Prestatutako nahasketak behar duen homogeneotasuna du, pikorrik eta oklusioko aire-burbuilarik gabe, 
eskatutako kantitatea eginez. 
BI5.7 Nahasketa heltze-denbora errespetatuz eta produktuaren bizitza erabilgarriaren barruan entregatzen da, 
betiere fabrikatzaileak ezarritakoari egokituz ingurumen-baldintzen arabera. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Hormigoi-makinak, nahasgailuak eta irabiagailuak. Paletak, palak, orgak, gabetak, otarreak, kuboak, kuezoak, oraskak, 
pastera. Aglomeratzaileak: karea, igeltsua eta zementua. Legarra. Hondarra. Ura. Gehigarriak. Aurredosifikatutako 
nahasketak. Babes indibidualeko baliabideak. 
Produktuak edo emaitzak 
Pastak, morteroak, itsasgarriak, junturak berdintzeko materialak eta hormigoiak, honako hauetan aplikatzeko: fabrikak, 
estaldurak, zigilatzea, errefortzua, itsasketa, iragazgaiztea, juntura-berdintzea, betelana, nibelazioa, ainguraketa eta/edo 
injekzioak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Laneko parteak, gorabeheren parteak, materialak eskatu eta jasotzeko parteak. Produktuen fabrikatzaileen gomendio 
teknikoak. Talde-buruaren ahozko eta idatzizko argibideak. Fabrikatzaileek emandako makinaren eragiketa-
eskuliburuak. 

 
 
 
 

5. gaitasun-atala: 
ERAIKUNTZAN ARRISKUAK KONTROLATZEA OINARRIZKO MAILAN 

 
Kodea: UC1360_2 

5 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Ingurunean, instalazioetan eta esleitutako lanaren edo lanen baldintzetan dauden lan-arriskuei lotutako 
gorabeherak detektatzea, eskatzen diren egiaztapenak eginez, lan horien garapen segurua sustatzeko eta 
kontrolatzeko, obrako segurtasun- eta osasun-planaren eta eraikuntza-obretarako araudi espezifikoaren arabera. 

BI1.1 Lan-baldintzei eta babes kolektiboko baliabideen diseinuari buruzko beharrezko informazioa honako era 
honetan zehazten da: 

- Hala dagokionean obran erantzukizuna dutenak, arduradunak, kapatazak, talde-buruak eta berezko laneko 
lekuei esleitutako prebentzio-baliabideak edo horiei lotutakoak identifikatuz. 23 
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- Informazio hori aurrekoei eskatuz, eta behar izanez gero obraren segurtasun- eta osasun-plana edota 
lanpostuaren arrisku-ebaluazioa kontsultatuz. 

BI1.2 Lan-inguruneak eta igaroguneak bisualki eta/edo berrespena eskatuz egiaztatzen dira, lanak hasten 
direnean eta aldizka lanak egiten ari diren bitartean, jasotako argibideen arabera, honako hau egiaztatuz: 

- Garbi eta oztoporik gabe daudela (adibidez biltegiratutako materialak, eskonbroak edo egin beharreko 
lanekin zerikusia ez duten beste material batzuk). 

- Alboan lursailak edo eraikuntzak daudenean, bilduta, zurkaiztuta edo egonkortuta daudela. 
- Lan egiteko edo desplazatzeko gainazalak egonkorrak eta erresistenteak direla. 
- Behar bezala argiztatuta eta aireztatuta daudela. 
- materialak pilatzeko zonak egokiak eta seguruak direla, eta pilaketek ez dutela gainditzen onargarria den 

gainkarga beren euspen-planoan, eta ez dutela igarotzea oztopatzen. 
BI1.3 Energia elektrikoa hornitzeko eta banatzeko instalazioak bisualki eta/edo berrespena eskatuz egiaztatzen 
dira, lanak hasten direnean eta aldizka lanak egiten ari diren bitartean, jasotako argibideen arabera, honako hau 
egiaztatuz: 

- Etengailu diferentzialek behar bezala funtzionatzen dutela. 
- Konexio elektrikoak erregelamenduzko larakoekin egiten direla. 
- Eroanbide elektrikoak isolatuta, kontserbazio-egoera onean eta, ahal den neurrian, airetikoak direla eta 

lurretik ez doazela, batez ere gune hezeetan. 
BI1.4 Lanak bertan behera uzten dira aurkako klima-baldintzak daudenean, hala dagokionean metatutako edo 
behin betiko finkapenik gabeko produktuak lastatuz, batez ere altueran daudenak. 
BI1.5 Lanak hasterakoan eta aldizka lanak egiten ari diren bitartean, jasotako argibideen arabera egiaztatzen da 
laneko lekuko seinalizazioak arriskutsuak izan daitezkeen guneak akotatzen dituela, beharrezkoa den denboran 
operatibo egonik eta behar adina ikusgarria izanik, baita gauez ere. 
BI1.6 Kanpoko enpresek instalatutako baliabide osagarriak jasotako argibideen arabera egiaztatzen dira, bisualki 
eta behar izanez gero berrespena eskatuz, honako hauek egiaztatuz: 

- Obrako segurtasun- eta osasun-planean aurreikusten diren mota eta kokalekuarekin bat datozela. 
- Aginduzko erabilera- eta mantentze-argibideak badituztela. 
- Hala dagokionean aginduzko ikuskapenak eta baimenak badituztela. 

BI1.7 Kanpoko enpresek instalatutako babes kolektiboko baliabideak jasotako argibideen arabera egiaztatzen dira, 
bisualki eta behar izanez gero berrespena eskatuz, honako hauek egiaztatuz:  

- Lana egin baino lehen prest daudela. 
- Fabrikatzailearen edo instalatzailearen argibideak errespetatuz instalatzen direla. 
- Horien elementuek CE marka badutela. 
- Obraren segurtasun- eta osasun-planaren espezifikazioak betetzen dituztela. 

BI1.8 Langileentzako behin-behineko instalazioak obraren segurtasun- eta osasun-planean aurreikusten direnekin 
bat datozela egiaztatzen da.  
BI1.9 Kargak altxatzeko lanabesak (polea edo gurpila edo makina, makinilloa, kargagailua eta beste batzuk) eta 
horien osagarriak (gakoak, sokak, estropuak, eslingak eta beste batzuk) altxa beharreko elementuen pisu eta 
dimentsioetara egokitzen direla egiaztatzeko eskatzen da, baita finkapena segurua dela ere, dagozkion eragiketak 
ahalbidetuz. 
BI1.10 Laneko lekuan detektatzen diren gorabeherak konpondu egiten dira eta hala dagokionean arduradunari 
horien berri ematen zaio ahal bezain laster, horien ikuskapena eta konponketa ahalbidetzeko, arrisku-egoerek 
iraun dezatela saihestuz.  

LB2: Esleitutako lanetan garatzen diren jarduerak egiten diren bitartean oinarrizko prebentzio-jardunen jarraipena eta 
kontrola egitea, jarduera horien garapen segurua sustatzeko, obrako segurtasun- eta osasun-planaren eta eraikuntza-
obretarako araudi espezifikoaren arabera, laneko ekipamenduak eta baliabideak modu egokian erabiltzen direla 
egiaztatuz. 

BI2.1 Zuzenean beren kargura dauden langileek honako hau betetzen dutela egiaztatzen da:  
- Portaera orekatua dutela ezarritako jarraibideen arabera, lana egiterakoan jarrera anomalorik gabe.  
- Lanbide-prestakuntza espezifikoa eta prebentiboa jaso dutela, edo garatu beharreko zereginetara 

egokitzen den lanbide-prestakuntza badutela. 
BI2.2 Esleituta dituen laneko lekuetan garatu beharreko jarduerei lotutako lan-arriskuak identifikatzen dira eta hala 
dagokionean detektatzen dira: 

- Obrako arduradunei eta prebentzio-zerbitzuei eta behar izanez gero obraren segurtasun- eta osasun-plana 
kontsultatuz. 

- Segurtasun- eta osasun-plana behar ez duten lanetan, lan egingo den lekuko arriskuak detektatuz, lan 
mota horretan ohikoak diren arriskuak laneko leku zehatzeko kokalekuei, ekipamenduei eta agenteei lotuz. 
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BI2.3 Lanak beste jarduera batzuetako lanekin nahasteagatiko arrisku-gehikuntzako egoerak detektatu eta 
aurreikusi egiten dira, arduradunekin eta arrisku-prebentzioko zerbitzuekin lankidetzan jardunez, hirugarrenen 
babesa egiaztatuz hala obran bertan nola inguruetan edo bide publikoan. 
BI2.4 Langileek eta beren kargura dauden langile-taldeek laneko lekuan bertan beren arrisku espezifikoei buruz 
eta bertan hartu beharreko prebentzio-neurriei buruz argibideak jaso dituztela egiaztatzen da, eta bestela argi eta 
zehazki adierazten dira.  
BI2.5 Jardunbide egokiak sustatzen dira, egiaztatuz langileek beren lana garatzen dutela :  

- Ikusitako ezarrera okerrak saihestuz, zuzenduz eta lesioak prebenitzeko ezarrera egokiei buruzko 
azalpena eginez. 

- Ekintza ez-seguruak saihestuz, eta bestela horiek zuzenduz. 
BI2.6 Norbera babesteko ekipamenduek ondoren adierazten diren betekizunak betetzen dituztela egiaztatzen da: 

- Ziurtagiria dute. 
- Obraren segurtasun- eta osasun-planean zehaztutakoekin bat datoz. 
- Kontserbazio-egoera onean daude eta bizitza erabilgarriko epearen barruan, bestela berehala ordezteko 

eskatuz. 
- Langileek modu egokian eramaten eta erabiltzen dituzte, eta horrela ez bada erabilera egokia adierazten 

zaie. 
BI2.7 Baliabide osagarriek eta babes kolektibokoek honako hau betetzen dutela egiaztatzen da: 

- Jardueraren premietara egokitzen dira, fabrikatzaile edo instalatzailearen argibideei eta obraren 
segurtasun- eta osasun-planari jarraituz egiten direla ahalbidetuz. 

- Fabrikatzaile edo instalatzailearen argibideen arabera erabiltzen, kontserbatzen eta mantentzen dira. 
- Langileen horien segurtasuna eta funtzionalitatea errespetatzen dute, eta horien eraldakuntza egiteko edo 

elementuren bat erretiratzeko baimena eskatzen dute.  
- Erabilera intentsibo baten ondoren berrikusi egiten dira. 

BI2.8 Ibilgailu eta makinei dagokienez, egiaztatzen da: 
- Obraren segurtasun- eta osasun-planean aurreikusitakoekin bat datozela. 
- Fabrikatzaile argibideen arabera erabiltzen eta kontserbatzen direla.  
- Araudiaren arabera kontserbazio-egoera onean daudela. 
- Baimenduta eta horretarako prestatuta dauden langileek erabiltzen dituztela. 
- Diseinatu direneko zereginetan bakarrik erabiltzen direla.  
- Makinak behar bezala instalatuta eta mantenduta daudela, langilearentzako babesak eta karkasak 

kontserbatuz. 
- Ibilgailuek aurreikusitako bideetatik zirkulatzen dutela eta horretarako prestatuta dauden guneetan 

aparkatzen direla.  
BI2.9 Laneko lekuan sortutako hondakinak horretarako destinatutako guneetan isurtzen edo metatzen direla 
egiaztatzen da, ezarrita dauden segurtasuneko eta ingurumena babesteko irizpideak errespetatuz. 
BI2.10 Laneko lekuan detektatzen diren gorabeherak konpondu egiten dira eta hala dagokionean horien berri 
ematen da ahal bezain laster, horien ikuskapena eta konponketa ahalbidetzeko, arrisku-egoerek iraun dezatela 
saihestuz.  

LB3: Larrialdiko eta lehen laguntzako kasuetan jardutea, kalteak minimizatzeko eta istripua izan duten langileak bizkor, 
eraginkorki eta segurtasunarekin artazteko, ezarritako arduradunei eta larrialdi-zerbitzuei jakinaraziz eta haiekin 
koordinatuz, eta horretarako lehen esku-hartzeak kudeatuz. 

BI3.1 Larrialdiko eta lehen laguntzako jardunetarako informazio-kanalak aldez aurretik identifikatzen dira, obrako 
arduradunekin, erakundeekin eta profesional sanitarioekin eta ordena publikoekin edo bidezko den beste 
edozeinekin harremanetan jartzeko baliabideak zehaztuz. 
BI3.2 Larrialdi-baliabideak, botikina, ebakuazioa, su-itzalketa eta beste batzuk aldez aurretik identifikatzen dira, 
horien posizioa zehaztuz eta kopuruari, motari eta kokapenari dagokienez aurreikusita daudenak direla eta 
funtzionamendu-egoera onean daudela egiaztatuz.  
BI3.3 Alarma-hotsa ezarrita dagoenaren arabera ematen da, larrialdiren edo gertakariren bat dagoela 
jabetzerakoan, arriskuan dauden pertsonei ohartaraziz. 
BI3.4 Larrialdi-kasuetan arriskua eragin duen agentearen gaineko jardunak horiek seinalizatzera mugatzen dira, 
ezarritako argibideen arabera, kalte handiagoak saihesteko esku hartzea beharrezkotzat jotzen denean salbu. 
BI3.5 Langileak bere betebeharren eremua mugatzen du larrialdian edo gorabeheran zehar, egoera kontuan 
izanik, laster jardunez eta ezarritako oinarrizko neurriak aplikatuz, eta bereziki obrako arduradunekin harremanetan 
jarriz, eta beharrezkoa bada arduradun medikoekin edo babes zibilarekin. 
BI3.6 Arduradunen aginduak larrialdi-egoeran edo gorabeheran onartu eta bete egiten dira. 
BI3.7 Obraren arduradunekin, arduradun medikoekin edo babes zibilekoekin harremanetan jartzea ezinezkoa izan 
denean larrialdi-egoeraren edo gorabeheraren ondoriozko arriskuak identifikatu egiten dira, horien larritasuna 25 

 
 
 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

balioetsiz eta beren betebeharren barruan garatu beharreko ekintzak eta ekintza horien lehentasun-ordena 
finkatuz. 
BI3.8 Zaurituak daudenean eta horri loturik argibiderik jasotzea ezinezkoa izan denean, horiekiko kalteak 
identifikatzen dira gertatu den istripuaren arabera, eta honako printzipio hauei jarraikiz jarduten da: 

- Gorabeheraren ondorioak larriagotu ditzaketen urduritasun- edo desordena-egoerak saihestuz. 
- Zaurituen lekualdaketa saihestuz, kalte handiagoak saihesteko beharrezkoa denean salbu. 
- Zaurituen posizio-aldaketak saihestuz. 
- Zauri sakonetan sartuta dauden elementuak ateratzea saihestuz. 
- Erredura larrien kasuan, zaurituari arropa larruazaletik banantzea saihestuz. 
- Elektrokuzioetan korrontea deskonektatuz, eta hala badagokio zauritua tresna isolatzaile baten bitartez 

bananduz. 
 

Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Suteak detektatzeko eta itzaltzeko baliabideak: Detekzio- eta alarma-ekipamenduak. Eskuzko itzalketa-baliabideak (su-
itzalgailuak, suteetako ur-hartune hornituak). Itzalketa-baliabideak. Ebakuazio-baliabideak: irteerak, ateak, 
seinaleztapena, larrialdiko argiteria. Jarduteko eta lehen laguntzetarako baliabideak: norbera babesteko ekipamenduak 
larrialdi-egoeretarako; lehen laguntzen armairua edo botikina; gailu eramangarriak oxigenoa jartzeko; begi-garbigailuak; 
dutxak. 
Produktuak edo emaitzak 
Laneko lekuak egokitzeko egiaztapenak. Honako hauek erabiltzeko eta mantentzeko egiaztapenak: norbera babesteko 
ekipamenduak (NBE-EPI),babes kolektiboko ekipamenduak, baliabide osagarriak, obra-instalazioak, makinak eta obrako 
ibilgailuak. Argibideen arabera erantzutea larrialdien, gertakarien/istripuen eta lehen laguntzen kasuan. Obraren 
segurtasun- eta osasun-plana zaintzea eta betetzea. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta dokumentazioa. Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko araudiak. 
Eremu desberdinetako industria-segurtasuneko araudiak eta erregelamentazioak. Erreferentziazko dokumentuak 
(erakunde desberdinen gidak, arauak). Enpresaren prebentzioari lotutako dokumentazioa. Enpresan dauden 
ekipamendu eta instalazioei buruzko dokumentazioa. Egindako jarduera eta prozesuei buruzko dokumentazioa. 
Erabilitako produktu edo substantziei buruzko dokumentazioa. Osasunarekiko kalteen jakinarazpen eta erregistroari 
buruzko dokumentazioa. Laneko segurtasun- eta osasun-plana. Lanpostuko arriskuen ebaluazioak. Goragokoaren edo 
arduradunaren ahozko eta idatzizko argibideak. 
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III PRESTAKUNTZA  
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1. prestakuntza-modulua:  
HARLANGAITZ-HORMA, HARLANDUZKO OBRA ETA PARPAINARRIA 

JARTZEA 
 

2. prestakuntza-modulua:  
HARRI NATURALEKO ELEMENTU BEREZIAK JARTZEA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

FATXADA TRANSAIREZTATUAK MUNTATZEA 
 

4. prestakuntza-modulua:  
PASTAK, MORTEROAK, ITSASGARRIAK ETA HORMIGOIAK  

 
5. prestakuntza-modulua:  

LAN-ARRISKUEN OINARRIZKO PREBENTZIOA ERAIKUNTZAN 
 

6. prestakuntza-modulua:  
HARRI NATURALA JARTZEKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
HARLANGAITZ-HORMA, HARLANDUZKO OBRA ETA PARPAINARRIA 
JARTZEA 
 
Kodea: MF1375_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1375_2: Harlangaitz-horma, harlanduzko obra eta parpainarria jartzea.
 
Iraupena: 120 ordu 
 
 
1.1 prestakuntza-atala 
HARLANGAITZ-HORMAKO, HARLANDUZKO OBRAKO ETA PANPAINARRIKO 
LANAK ETA ZUINKETA PRESTATZEA 
 
Kodea: UF1108 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1 Harlangaitz-horma, harlanduzko obra eta parpainarria jartzeko prozesua deskribatzea, tipologiak identifikatuz eta 
materialak, lan-metodoak eta arriskuak deskribatuz, eta eraikitzen ari den obra baten prozesu globalarekin erlazionatuz.  

EI1.1 Eraikuntza-obra bateko lanaren prozesu osoa definitzea eskematikoki eta zerrenda eginez, non zeregin guztien 
sekuentzia adierazten den. 
EI1.2 Eraikuntza-obretan dauden arrisku orokorrak eta segurtasun- eta babes-neurriak identifikatzea. 
EI1.3 Harri naturaleko fabrika motak zerrendatzea, osagaien, tipologiaren eta funtzioen arabera. 
EI1.4 Eraikuntza batean esku hartzen duten harri naturaleko eraikuntza-elementu desberdinak identifikatzea, 
bakoitzaren ezaugarri nagusiak deskribatuz.  
EI1.5 Harri naturaleko elementu desberdinek bete behar dituzten kalitate-baldintzak ezagutzea. 
EI1.6 Harri naturaleko piezak garraiatzeko, deskargatzeko eta biltegiratzeko prozesuak deskribatzea.  
EI1.7 Harri naturaleko lodiera lodiko piezak obran jartzeko metodoak (morteroak, itsasgarriak, hezurren erara, 
ainguraketak eta bestelakoak) identifikatzea eta bakoitzaren ezaugarriak, aplikazioak eta bakoitzari dagokion 
eragiketa-prozesua deskribatzea. 
EI1.8 Harri naturaleko piezak jartzeko lan jakin baterako adierazitako osagaiak eta heltzeko eta finkatzeko nahasketak 
deskribatzea, lotura, giltzak, erremateak, topaguneak eta puntu bereziak deskribatuz. 
EI1.9 Harri naturaleko elementuak jartzeko lanen berariazko osasun-arriskuak identifikatzea, ezarritako segurtasun-
arauei lotuta: babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak. 
EI1.10 Planoan xehatutako obra batetik abiatuta: 

- Harri naturaleko ageriko fabrika jakin bat altxatzeko beharrezkoak diren lanen sekuentzia zehaztea. 
A2: Harlangaitz-horma, harlanduzko obra eta parpainarria jartzeari buruzko informazio grafiko eta idatzia interpretatzea. 

EI2.1 Planoak eta krokisak lantzerakoan erabilitako irudikapen-sistema desberdinak (diedrikoa eta perspektibak) 
ezagutzea.  
EI2.2 Eraikuntza-obra batean, non obraren berezko dokumentazioa entregatzen den: 

- Memoriatan, baldintza partikularretan eta dokumentazio osagarrian harri naturaleko eraikuntza-elementuen 
jartzeari eta azken tratamenduari buruzko informazioa identifikatzea. 

- Krokisak eta irudikapen errazak egitea eskala desberdinetan, marrazketa-tresnak erabiliz.  
- Harri-fabriketarako txantiloiak zuzen egitea, xehetasun-plano edo -krokisen espezifikazioak abiapuntutzat 

hartuz. 
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- Harrizko piezak jartzeko eskoratzeak eta txarrantxatzeak zuzen egitea, xehetasun-plano edo -krokisen 
espezifikazioak abiapuntutzat hartuz. 

- Neurketa, lerrokadura, nibelazio eta plomu teknikak aplikatzea, egin beharreko piezak eta obra 
zuinkatzeko.  

- Dokumentazio idatzia eta grafikoa erlazionatzea, piezen zati eta ezaugarri desberdinak identifikatuz, egin 
beharreko lanaren interpretazio osoa lortu arte. 

- Jasotako informazioa obraren benetako ezaugarriekin kontrastatzea, obra osatzen duten elementu guztiak 
aztertuz. 

- Obraren ezaugarrietara egokitutako piezak lantzeko beharrezkoak diren doikuntzak proposatzea, 
beharrezko krokis eta azalpenekin. 

A3: Makinak, erremintak, lanabesak, babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak eta baliabide osagarriak hautatzea eta 
prestatzea, ezarritako segurtasun-baldintzak kontuan izanik, eskatzen den errendimendua lortuz eta mantentzeko eta 
lanaldi-amaierako eragiketak eginez. 

EI3.1 Harri naturaleko elementu bereziak jartzeko beharrezkoak diren makinak, erremintak eta lanabesak 
identifikatzea, egin beharreko lan eta prozesu desberdinei lotuz. 
EI3.2 Makinak, erremintak eta lanabesak jardun jakin batean beharrezkoak diren trebetasun eta zehaztasunarekin 
erabiltzea.  
EI3.3 Erabilitako makina, erreminta eta lanabesak biltegiratzeko, mantentzeko eta kontserbatzeko eragiketak 
deskribatzea eta aplikatzea. 
EI3.4 Jarduera bakoitzean beharrezkoak diren babes indibidualeko jantziak eta ekipamenduak zuzen hautatzea, 
erabiltzea eta mantentzea. 
EI3.5 Jarduera jakin batean beharrezkoak diren babes kolektiboko baliabideen funtzioa, osaera eta erabilera 
(instalazioa, egiaztapena, mantentzea eta erretiratzea) identifikatzea. 
EI3.6 Jarduera jakin batean beharrezkoak diren baliabide osagarrien funtzioa, osaera eta erabilera (instalazioa, 
egiaztapena, mantentzea, erretiratzea eta biltegiratzea) identifikatzea. 
EI3.7 Lan horiek sortzen dituzten ingurumen-arrisku orokorrak (zarata, hautsa, hondakinak) identifikatzea, hartu 
beharreko babes-neurriei lotuta. 

A4: Harri naturaleko elementu eta multzo desberdinak zuinkatzea, baita jarriko diren guneak ere, planoan adierazitako 
geometria eta ezarrita dauden perdoi-marjinak kontuan izanik. 

EI4.1 Zuinketarako beharrezko tresnak eta lanabesak hautatzea.  
EI4.2 Proiektu edo obra-plan jakin baten informazioa (geometriari eta perdoiei buruzkoa) ateratzea, krokis erraz bat 
eginez beharrezko zuinketa-erreferentziekin, eta erreferentzia horiek euskarrira transferitzeko modua deskribatuz.  
EI4.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean: 

- Erreferentziak zuinkatzea euskarri jakin batean gainazal baten gainean eta trazadura egonkorrarekin, 
krokisean edo planoan adierazitako geometria eta perdoiak errespetatuz. 

- Mirak jartzeko puntuak zuzen kokatzea (izkinetan, topaguneetan, eta zehaztutako distantzia maximoa 
betetzen duten tarteekin). 

- Mirak jartzea plomatzeari, egonkortasunari, bere aldeen lerrokadurari, erreferentzia-mailarekiko 
txantiloitzeari eta karel- eta dintel-mailen markatzeari buruzko baldintzak betez. 

- Markoak eta aurremarkoak edo fabrikak altxatzeko jarri behar diren beste elementu osagarri batzuk 
jasotzea, langetak definitutako kotan kokatu, plomatu, nibelatu, txarrantxatu eta mozteko baldintzak betez. 

 
Edukiak: 

1. Harlangaitz-horma, harlanduzko obra eta parpainarria: notak, ezaugarriak eta jartzeko 
teknikak.

- Harri landugabea, zaborrak, harlangaitzak, harlanduxkoak. 
- Harlangaitz-horma: arrunta, kontzertatua, ilara irregularrekoa eta harlanduxkoa.  
- Harlandua, parpainarria. 
- Alde bateko eta bi aldeko fabrikak.  
- Juntura morterotua, harrizko listoia, metalezkoa eta beste batzuk. 
- Egikaritzeko prozesuak eta baldintzak. Hornidura. Jartzea. Biltegiratzea 
- Erabili beharreko harrizko materialak. Motak. Ezaugarriak.  
- Harri naturaleko eraikuntza-elementuak. Motak. Ezaugarri nagusiak.  
- Harrizko fabrika motak. 
- Harlangaitz-horma, harlanduzko obra eta parpainarria jartzeko prozesu orokorra. Jarduera nagusiak. Sekuentzia.  
- Lodiera lodiko piezak jartzeko sistemak. 

29 • Hezurren erara // lehorrean jartzea. 
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• Itsaspen bidezko sistemak: morteroak eta erretxinak.  
• Ainguraketa-sistemak. Tipologia, ezarrera eta jartzea. 

- Osagaiak eta heltzeko eta finkatzeko nahasketak. 
- Lotura, giltzak, topaguneak, puntu bereziak, erremateak.  
- Harria eta materialak jartzeko makina, ekipamendu eta erreminta espezifikoak: 

• Hautaketa. 
• Prestaketa. 
• Maneiua. 
• Mantentze-eragiketak. Erabilera-eskuliburuak.  
• Garbitzeko eragiketak.  
• Biltegiratzea. 

- Lanaldi-amaierako eragiketak.  
- Obran jasotako harrizko materialak:  

• Identifikazioa. 
• Egiaztapenak.  
• Manipulazioa. 
• Garraioa.  
• Obran biltegiratzea. 

- Baliabide osagarrien erabilera harizko fabriketan:  
• Jasotze- eta esekitze-sistemak: garabiak, eslingak, ziriak eta abar.  
• Aldamioak. 
• Eskoratzeak, behin-behineko txarrantxatzeak.  

- Segurtasun-baldintzak eta -prozesuak harri naturaleko fabriketan: 
• Segurtasun-arauak harlangaitz-horma, harlanduzko obra eta parpainarria jartzerakoan. 
• Laneko arrisku nagusiak. 
• Prebentzio- eta babes-neurriak. 

- Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak harrizko fabriketan:  
• Hautaketa. 
• Prestaketa. 
• Erabilera. 
• Mantentze-lanak. 

- Ingurumena babesteko prozesuak eta baldintzak harrizko fabriketan: 
• Arau aplikagarriak. 
• Ingurumen-arrisku nagusiak.  
• Prebentzio- eta babes-neurriak. 
• Hondakinen kudeaketa: Aukeratzea, jasotzea, erretiratzea.  

- Kalitate-prozesuak eta -baldintzak harri naturaleko fabriketan: 
• Egiaztapenak. 
• Akats eta irregulartasun nagusiak.  
• Kausak. 
• Egon daitezkeen irtenbideak. 

 
2. Harlangaitz-horma, harlanduzko obra eta parpainarria jartzeari aplikatutako dokumentazio 
grafiko eta idatzia interpretatzea.  

- Proiektuak: dokumentazioa. 
- Irudikapen-sistemak: diedrikoa eta perspektibak. 
- Eskalak. 
- Planoak eta krokisak interpretatzea: zatikoak, muntaketakoak eta abar.  
- Dokumentazio tekniko idatzia interpretatzea. 
- Arauak eta baldintza berezien agiriak interpretatzea. 
- Honako hauek identifikatzea:  

• Harrizko piezen ezaugarriak. 
• Euskarriaren ezaugarriak. 
• Morteroen, itsasgarrien eta/edo ainguraketa-sistemen ezaugarriak. 30 
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• Puntu bereziak, erremateak eta topaguneak. 
• Baliabide materialak. 
• Giza baliabideak. 

- Egon daitezkeen omisioen, indefinizioen, errakuntzen, bat ez datozen neurrien eta abarren identifikazioa.  
- Konponbideen proposamena.  
- Krokisak egitea. 
- Txantiloiak egitea. 
- Marrazketa-lanabesak maneiatzea.  
 

3. Harlangaitz-horma, harlanduzko obra eta parpainarria jartzeari aplikatutako zuinketa-
sistemak.  

- Zuinketa planimetrikoa eta altimetrikoa (aurretiko eta goitiko bistak).  
- Zuinketa-tresnak eta -lanabesak. Aukeratzea. Maneiatzea.  
- Planoaren interpretazioa: geometria eta perdoiak. 
- Zuinketa-erreferentziak. 
- Euskarria markatzea.  
- Mirak kokatzea. Tarteak. Izkinak, topaguneak.  
- Neurtzea. Lerrokatzea. Nibelatzea/Txantiloitzea. Plomua.  
- Aparailua. Lautasuna. Erortzea. Ilaren horizontaltasuna. 
- Erreferentzia-barrak. Baoen karelen eta dintelen mailak. 
- Erremateen kokapena: moldurak, leiho-barrenak, dintelak, janbak, eta abar.  
- Markoak, aurremarkoak eta beste elementu osagarri batzuk. 

 
 
1.2 prestakuntza-atala 
HARLANGAITZ-HORMA, HARLANDUZKO OBRA ETA PARPAINARRIA DOITZEA 
ETA JARTZEA OBRAN. 
 
Kodea: UF1109 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Harlangaitz-hormako, harlanduzko obrako eta parpainarriko piezak doitzea obran, erreminta eta lanabes egokiak 
erabiliz.  

EI1.1 Harrizko pieza bat haren gainean lan egin baino lehen egonkortzeko jarraitu behar diren prozesuak 
deskribatzea. 
EI1.2 Harri baten erremate-eragiketak egiteko beharrezkoak diren erremintak eta lanabesak trebetasunez eta 
zehaztasunez maneiatzea. 
EI1.3 Bi kokatzeko aurkako alde izanik, horiek elkarren artean paraleloak eta esfortzuen deskarga-lerroarekiko 
elkarzut izan daitezen beharrezko eragiketak deskribatzea, erabili behar diren erremintak pausoz pauso adieraziz. 
EI1.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, honako lan hauek egin behar dira: 

- Dimentsio-errakuntzak hainbat piezaren artean banatzea, elkarren artean doitzen ahaleginduz edo ahalik 
eta pieza berrien kopururik txikiena egin dadin proposatuz. 

- Paramentu batean alderik aldeko zulo bat egiteko jarraitu beharreko prozedura adieraztea, aireztapeneko 
sareta lauki bat jartzeko asmoz. 

- Juntura-alde laua eta kokatzekoarekiko elkarzuta lortzeko prozesua deskribatzea eta gauzatzea, harria 
nola markatzen den adieraziz. 

- Ilara bereko bi parpainarri izanda, eta horien artean banantze jakin bat izanik, horien artean joan behar 
duen pieza lortzeko eragiketak adierazi, juntura desberdinak kontuan izanik.  

- Pieza bakoitzaren gainean aldez aurretik egin behar diren eskafilatze-eragiketak deskribatzea eta 
gauzatzea, amaierako paramentu homogeneoa eta lerrokatua lortzeko behin hori jartzen denean.  
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A2: Harri naturaleko harlangaitz-hormako fabrikak eraikitzea, zuinketa eta dokumentazio tekniko jakin baten arabera, 
segurtasun-araudia errespetatuz eta laneko kalitatea ziurtatuz.  

EI2.1 Harlangaitz-horma arrunta, kontzertatua, ilara irregularrekoa eta harlanduxkoaren fabrikak egiteko baldintzak 
deskribatzea, kalitate- eta segurtasun-betekizunak azpimarratuz. 
EI2.2 Makinak, erremintak eta lanabesak jardun jakin batean beharrezkoak diren trebetasun eta zehaztasunarekin 
erabiltzea.  
EI2.3 Harlangaitz-hormako fabrika baten eraikuntza-obra batean: 

- Harlangaitzak prestatzea harri gordinetik abiatuz, zehaztutako harlangaitz-horma motarako eskatutako 
ezaugarriei erantzunez, eta handienak eta erregularrenak baoen izkinetarako eta errematetarako 
erreserbatuz. 

- Harri-fabrikak altxatzea ezarrita dauden dimentsio eta lodierekin, lautasunari eta plomatzeari dagokienez 
zehaztutako baldintzak eta perdoiak kontuan izanik. 

- Elementuen arteko topaguneak egitea zehaztutako lotura lortuz. 
- Karga-habeak, aurrefabrikatuak edo osoko piezak ezarrita dauden betekizunak errespetatuz jartzea.  
- Multzo-plano batean definitutako bao berezi bat lortzeko beharrezko lanak zuzen sekuentziatzea eta 

egitea, prozesuaren faseetako bakoitza zuzen identifikatuz eta egikarituz.  
- Sortutako hondakinak ingurumena babesteko araudiaren arabera kudeatzea.  

A3: harlanduzko obra eta parpainarria jartzeko sistema desberdinak aplikatzea, zuinketa eta dokumentazio teknikoa 
errespetatuz, segurtasun-baldintzetan eta kalitate-irizpideak errespetatuz. 

EI3.1 Harlanduzko eta parpainarriko obrak egiteko baldintzak deskribatzea, kalitate- eta segurtasun-betekizunak 
azpimarratuz. 
EI3.2 Hormak eraikitzeko tipologia desberdinak egiteko eman beharreko pausoak zerrendatzea, dimentsioak kontuan 
izanik, egikaritza-proiektu batean zehaztutako baldintzak eta perdoiak kontuan izanik. 
EI3.3 Makinak, erremintak eta lanabesak jardun jakin batean beharrezkoak diren trebetasun eta zehaztasunarekin 
erabiltzea.  
EI3.4 Harlangaitz-horma edo parpainarria jartzeko obra batean: 

- Elementuen arteko topaguneak egitea zehaztutako lotura lortuz. 
- Lortutako paramentuak behar bezala garbitzea, mortero-soberakinak ezabatuz. 
- Multzo-plano batean definitutako bao berezi bat lortzeko beharrezko lanak zuzen sekuentziatzea eta 

egitea, prozesuaren faseetako bakoitza zuzen identifikatuz eta egikarituz: piezak prestatzea, egitura 
osagarria egitea eta muntatzea, eraikitzea, egitura osagarria kentzea.  

- Parpainarrien artean aingurak jartzeko prozesua zehaztea. 
- Aingurak ezarrita dauden guneetan aplikatzea. 
- Sortutako hondakinak ingurumena babesteko araudiaren arabera kudeatzea. 

 
Edukiak: 
1. Harlangaitz-hormako, harlanduzko obrako eta parpainarriko piezak obran doitzea.  

- Harlangaitzak prestatzea harri gordinetik abiatuz.  
- Harlangaitzak hautatzea eta prestatzea izkina eta baoetarako.  
- Harlanduen eta parpainarrien prestakuntza. 
- Doikuntzarako erreminta eta lanabesak, eskuzkoak nahiz mekanikoak. Erabilera.  
- Parpainarriaren garraioaren aurrebakiak ezabatzea.  
- Harrizko piezen irekiera edo lauzatzea. 
- Eskuzko baliabideen edo baliabide mekanikoen bitartez ebakitzea.  
- Lantzea. 
- Birmailukatzea 
- Eskafilatzea. 
- Alde lauak eta ageriko ertzak lortzea. 
- Forjatuen ertzak estaltzea.  
- Obrako mekanizatuak: ebakitzea, zulaketak eta kajeatzeak.  
- Doikuntza dimentsionala. Errakuntza dimentsionalen banaketa harrizko piezen artean.  
- Alderik aldeko zuloak egitea saretak jartzeko. 

2. Harlanduzko obra jartzea. 
- Harlanduzko obrako fabrikak eraikitzea.  

• Egikaritza-baldintzak. Lanen sekuentzia. Prozesu operatiboa. 
32 • Luzera eta lodierak.  
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• Lerrokatzea eta nibelatzea. Lautasuna eta zuzenketa. Perdoiak. 
- Morteroak eta itsasgarriak. Prestakuntza eta aplikazioa.  
- Harlanduak jartzerakoan aingurak erabiltzea.  
- Enjarjeak, aparailuak eta topaguneak. Lotura eta giltzak.  
- Zaborrekin betetzea.  
- Izkinak.  
- Baoak. Leihoak eta ateak.  
- Tabike eta forjatuekin lotzea.  
- Topaguneen ebazpena: beste material batzuekin, beste eraikuntza-elementu batzuekin eta beste eraikuntza-

tipologia batzuekin. 
3. Harlanduzko obra eta parpainarria jartzea 

- Harrizko fabrikak eraikitzea: 
• Egikaritza-baldintzak. Lanen sekuentzia. Prozesu operatiboa. 
• Luzera eta lodierak.  
• Lerrokatzea eta nibelatzea. Lautasuna eta zuzenketa. Perdoiak. 

- Morteroak eta itsasgarriak. Prestakuntza eta aplikazioa.  
- Harlangaitzak eta parpainarria jartzerakoan aingurak erabiltzea.  
- Enjarjeak, aparailuak eta topaguneak. Lotura eta giltzak.  
- Izkinak.  
- Baoak. Leihoak eta ateak.  
- Tabike eta forjatuekin lotzea.  
- Topaguneen ebazpena: beste material batzuekin, beste eraikuntza-elementu batzuekin eta beste eraikuntza-

tipologia batzuekin. 
 
 
1.3 prestakuntza-atala 
AZKEN AKABERAK ETA ERREMATEAK HARLANGAITZ-HORMAKO, 
HARLANDUZKO OBRAKO ETA PARPAINARRIKO OBRAN. 
 
Kodea: UF1110 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB7, LB8 eta LB9 lanbide-burutzapenekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1 Ezarritako prozedurak aplikatzea dintelak, arkuak, erlaitzak, zutabeak eta harlangaitz-hormako, harlanduzko obrako eta 
parpainarriko bestelako erremate bereziak egiteko, ezarritako kalitate- eta segurtasun-arauak betez.  

EI1.1 Harlangaitz-hormako, harlanduzko obrako eta parpainarriko eraikuntzarako elementu osagarriak muntatu eta 
desmuntatzeko beharrezko prozesua eta egikaritza-baldintzak deskribatzea:  

- Behin-behineko txarrantxatzea.  
- Eskoratzeak.  
- Zinbriak eta sopandak. 
- Txantiloiak, montioak, markoak, karga-habeak eta beste elementu osagarri batzuk.  

EI1.2 Dintelak eta arkuak eraikitzeko beharrezko prozesua eta egikaritza-baldintzak deskribatzea.  
EI1.3 Erlaitzak, moldurak eta inpostak eraikitzeko beharrezko prozesua eta egikaritza-baldintzak deskribatzea.  
EI1.4 Ageriko fabrikako leiho-barrenak, txapelak eta mailak eraikitzeko beharrezko prozesua eta egikaritza-baldintzak 
deskribatzea. 
EI1.5 Zutabeak, eskailerak, balaustreak, eskudelak eta beste eraikuntza-elementu berezi batzuk eraikitzeko 
beharrezko prozesua eta egikaritza-baldintzak deskribatzea. 
EI1.6 Harlanduzko obra edo parpainarria jartzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Multzo-plano batean definitutako erremate berezi bat lortzeko beharrezko lanak zuzen sekuentziatzea eta 
egitea, prozesuaren faseetako bakoitza zuzen identifikatuz eta egikarituz. 33 
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- Karga-habeak, aurrefabrikatuak edo osoko piezak ezarrita dauden betekizunak errespetatuz jartzea. 
A2: Erremate-eragiketak egitea harrizko fabrikako lanetan, junturen, doikuntzen eta oro har lan osagarrien tratamendua 
barne, segurtasun-baldintzetan eta ingurumenari buruzko araudia errespetatuz. 

EI2.1 Elementu osagarri eta gehigarri desberdinak identifikatzea (saretak, hustubideak, metalezko erremateak eta 
beste batzuk), baita harrizko elementuetan sartu behar diren beharrezko erremateak ere. 
EI2.2 Junturak eta azken erremateak tratatzeko sistemak identifikatu eta aplikatzea. 
EI2.3 Obrako garbiketarako eta azken akaberarako sistemak identifikatu eta aplikatzea.  
EI2.4 Ageri daitezkeen akats nagusiak identifikatzea, horien arrazoiekin eta konponbideekin lotuz. 
EI2.5 Harrizko fabrika baten erremateari buruzko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Lanak entregatzeko beharrezko jardunak egitea, jarritako elementuak eta ingurua garbituz eta prozesu 
osoan zehar sortutako hondakinak bilduz. 

 
Edukiak: 
1. Harri naturaleko elementu bereziak jartzea. 

- Elementu bereziak jartzea. Prozesu eta prozedura operatiboak.  
• Arkuak, dintelak. 
• Zutabeak. 
• Erlaitzak, inpostak, txapelak, leiho-barrenak. 
• Eskailerak. 
• Balaustreak, eskudelak eta beste eraikuntza-elementu batzuk.  
• Beste erremate eta moldura berezi batzuk.  

2. Elementu osagarriak jartzea:  
- Behin-behineko txarrantxatzea.  
- Eskoratzeak. 
- Elementu osagarriak:  

• Zinbriak eta sopandak. 
• Txantiloiak, muntioak. 
• Zerkoak, markoak, karga-habeak. 

- Karga-habeak, aurrefabrikatuak edo osoko piezak jartzea. 
3. Lan osagarriak, erremateak eta akaberak.  

- Elementu osagarriak eta gehigarriak jartzea: saretak, hustubideak, metalezko erremateak eta beste batzuk. 
- Hezetasunaren aurkako babesak: oztopoak azaleko abiagune eta akaberetan. 
- Junturen lodiera, betelana eta akabera. Junturen eta gainazalen tratamendua. Zigilatzeko materialak. 
- Erremate bereziak. 
- Harrizko fabriken eta laneko gunearen garbiketa.  
- Garbiketa-teknikak, akabera eta itxura. 

 
 
 

2  
2. prestakuntza-modulua:  
HARRI NATURALEKO ELEMENTU BEREZIAK JARTZEA 
 
Kodea: MF1376_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1376_2: harri naturaleko elementu bereziak jartzea 
 
Iraupena: 120 ordu 
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2.1 prestakuntza-atala 
HARRI NATURALEKO ELEMENTU BEREZIEN LANAK ETA ZUINKETA 
PRESTATZEA 
 
Kodea: UF1111 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Harri naturaleko elementu berezien mota desberdinak bereiztea, horiek jartzeko prozesua eta baldintza orokorrak 
adieraziz. 

EI1.1 Harri naturaleko material desberdinak sailkatzea, bakoitzaren ezaugarri nagusiak adieraziz.  
EI1.2 Harri naturaleko elementu berezien mota desberdinak sailkatzea, bakoitzaren ezaugarri nagusiak adieraziz: 

- Eraikuntza/dekorazio elementuak: gainak, tximiniak, armarriak, gargolak, balaustreak, balkoiak, eskailera 
trinkoak, figurak.  

- Hiri-altzariak: iturriak, eserlekuak, idulkiak, jardinerak. 
- Hileta-artea: hilarriak, panteoiak, kaperak eta mausoleoak. 
- Pieza bereziak: mosaikoak, puzzleak.  

EI1.3 Harri naturaleko elementu desberdinek bete behar dituzten kalitate-baldintzak ezagutzea, baita piezak 
jartzerakoan horien onarpena edo desegokitasuna erabakitzen duten akatsak ere. 
EI1.4 Harrizko elementu berezi desberdinak jartzeko prozesua azaltzea, egin beharreko lan edo eragiketa nagusiak 
adieraziz, baita horien sekuentzia ere.  
EI1.5 Jarduerarik arruntenetan egin beharreko lanak deskonposatzea, horietako bakoitzerako beharrezkoak diren 
baliabide materialak (ekipamenduak, erremintak, materialak, eta altxatzeko eta manipulatzeko baliabide osagarriak) 
eta giza baliabideak (jartzaileak eta, hala dagokionean, beste lanbide batzuekiko lotura) lortu arte. 
EI1.6 Elementu bereziak jartzeko erabilitako material eta produktu desberdinak sailkatzea (morteroak, itsasgarriak, 
metalezko aingurak), elkarren arteko bateraezintasunak eta erabilera-desegokitasuna adieraziz. 
EI1.7 Euskarri mota desberdinak identifikatzea, akats eta patologiarik arruntenak adieraziz. 

A2: Harri naturaleko elementu bereziak jartzeko lanei buruzko dokumentazio teknikoa interpretatzea, obraren 
errealitatearekin kontrastatuz, egin beharreko lanen definizio osoa lortzeko. 

EI2.1 Egikaritza-proiektu bat osatzen duten dokumentuak zerrendatzea, alderdi idatzia eta alderdi grafikoa 
erlazionatuz. 
EI2.2 Planoak eta krokisak lantzerakoan erabilitako irudikapen-sistema desberdinak (diedrikoa eta perspektibak) 
ezagutzea.  
EI2.3 Eraikuntzako eta obra zibileko proiektuetan, baldintza partikularretan eta dokumentazio osagarrian harri 
naturaleko eraikuntza-elementuen jartzeari eta azken tratamenduari buruzko informazioa identifikatzea, emandako 
informazioan egon daitezkeen akatsak edo errakuntzak detektatuz. 
EI2.4 Krokisak eta irudikapen errazak egitea eskala desberdinetan, marrazketa-tresnak erabiliz.  
EI2.5 Harrizko elementu berezietarako txantiloiak zuzen egitea, xehetasun-plano edo -krokisen espezifikazioak 
abiapuntutzat hartuz eta/edo obraren errealitatearekin kontrastatu ondoren.  
EI2.6 Dokumentazio teknikoa, obra bat eta dagozkion ahozko argibideak eman diren adibide batean: 

- Jasotako informazioa aipatzen duen obraren ezaugarri eta berezitasunekin lotzea, edo bestela, beharrezko 
dokumentazio guztia duen obra teoriko batekin. 

- Multzoa osatzen duten elementu eta pieza desberdinak identifikatzea eta lotzea, edozein elementu edo zati 
identifikatzea ahalbidetzen duen horietako bakoitzaren zerrenda ordenatua lortu arte.  

- Esku hartzen duten material eta lanbideetako bakoitza identifikatzea. 
- Pieza bakoitzaren definizio osoa lortzea. (Dimentsioak, akaberak). 
- Piezak eta lanak taldekatzea baliabide materialen eta giza baliabideen zenbatespen osoa lortu arte. 
- Lanen sekuentzia logikoa egitea. 
- Eskatzen diren babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak ezartzea. 
- Beharrezko baliabide osagarrien zenbatespena ezartzea. 
- Egon daitezkeen kontrol-puntuak ezartzea. 35 
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- Obraren ezaugarrietara egokitutako piezak lantzeko beharrezkoak diren doikuntzak proposatzea, 
beharrezko krokis eta azalpenekin.  

- Hondakinak kudeatzeko plana bat proposatzea. 
A3: Makinak, erremintak, lanabesak, babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak eta baliabide osagarriak identifikatzea, 
hautatzea eta prestatzea, ezarritako segurtasun-baldintzak kontuan izanik, eskatzen den errendimendua lortzeko eta 
mantentzeko eta lanaldi-amaierako eragiketak eginez. 

EI3.1 Harri naturaleko elementu bereziak jartzeko beharrezkoak diren makinak, erremintak eta lanabesak 
identifikatzea, egin beharreko lan eta prozesu desberdinei lotuz. 
EI3.2 Erabilitako makina, erreminta eta lanabesak biltegiratzeko, mantentzeko eta kontserbatzeko eragiketak 
deskribatzea. 
EI3.3 Jarduera bakoitzean beharrezkoak diren babes indibidualeko jantziak eta ekipamenduak identifikatzea. 
EI3.4 Jarduera jakin batean beharrezkoak diren babes kolektiboko baliabideen funtzioa, osaera eta erabilera 
identifikatzea. 
EI3.5 Jarduera jakin batean beharrezkoak diren baliabide osagarrien funtzioa, osaera eta erabilera identifikatzea. 
EI3.6 Lan horiek sortzen dituzten ingurumen-arrisku orokorrak (zarata, hautsa, hondakinak) identifikatzea, hartu 
beharreko babes-neurriei lotuta. 
EI3.7 Dokumentazio teknikoa, obra bat eta dagozkion ahozko argibideak eman diren adibide praktiko batean: 

- Erabilitako makina, erreminta eta lanabesak prestatzeko, biltegiratzeko, mantentzeko eta kontserbatzeko 
eragiketak aplikatzea. 

- Jarduera bakoitzean beharrezkoak diren babes indibidualeko jantziak eta ekipamenduak zuzen hautatzea, 
erabiltzea eta mantentzea. 

- Jarduera jakin batean beharrezkoak diren babes kolektiboko baliabideak instalatu, egiaztatu, mantendu eta 
kentzea. 

- Jarduera jakin batean beharrezkoak diren baliabide osagarriak instalatu, egiaztatu, mantendu, kendu eta 
biltegiratzea. 

A4: Harri naturaleko piezen eta multzoen metaketa, manipulazioa eta lekualdaketa egiteko ezarrita dauden prozedurak 
betetzea, ezarrita dauden segurtasun-neurriak betez. 

EI4.1 Harri naturaleko piezak manipulatu, altxa eta lekualdatzeko erabilitako lanabesak (eslingak, pintzak) 
identifikatzea, kasu bakoitzean egokienak hautatuz.  
EI4.2 Obran harri naturaleko piezen eta multzoen metaketak egiteko ezarritako prozedurak deskribatzea, pieza 
horietan, ekipamendu eta instalazioetan edo pertsonengan kalteak saihesteko hartu behar diren segurtasun-neurriak 
adieraziz. 
EI4.3 Piezen eta multzoen metaketak egiteko ezarritako prozedurak deskribatzea, pieza horietan, ekipamendu eta 
instalazioetan edo pertsonengan kalteak saihesteko hartu behar diren segurtasun-neurriak adieraziz. 
EI4.4 Dokumentazio teknikoa, obra bat eta dagozkion ahozko argibideak eman diren adibide praktiko batean, piezak 
segurtasunez eta ezarritako prozedurei jarraituz metatu, lekualdatu eta biltegiratzea. 

A5: Harri naturaleko elementu eta multzo desberdinak zuinkatzea, baita jarriko diren guneak ere, planoan adierazitako 
geometria eta ezarrita dauden perdoi-marjinak kontuan izanik.  

EI5.1 Harri naturaleko elementu bereziak jartzeko zuinketa-prozesua deskribatzea, eragiketa horietan dauden puntu 
kritikoak eta arazorik arruntenak azpimarratuz. 
EI5.2 Dokumentazio teknikoa, obra bat eta dagozkion ahozko argibideak eman diren adibide praktiko batean: 

- Zuinketarako beharrezko tresnak eta lanabesak hautatzea. 
- Geometria eta perdoiei buruzko informazioa ateratzea. 
- Krokis errazak egitea beharrezko zuinketa-erreferentziekin, eta erreferentzia horiek euskarrira 

transferitzeko modua deskribatuz.  
- Erreferentziak zuinkatzea euskarri jakin batean gainazal baten gainean eta trazadura egonkorrarekin, 

krokisean edo planoan adierazitako geometria eta perdoiak errespetatuz.  
- Mirak jartzeko puntuak zuzen kokatzea (izkinetan, topaguneetan, eta zehaztutako distantzia maximoa 

betetzen duten tarteekin). 
- Mirak jartzea plomatzeari, egonkortasunari, bere aldeen lerrokadurari, erreferentzia-mailarekiko 

txantiloitzeari eta karel- eta dintel-mailen markatzeari buruzko baldintzak betez. 
- Elementu bereziak jarri baino lehen markoak eta aurremarkoak edo fabrikak altxatzeko jarri behar diren 

beste elementu osagarri batzuk jasotzea, langetak definitutako kotan kokatu, plomatu, nibelatu, 
txarrantxatu eta mozteko baldintzak betez. 
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Edukiak: 
1. Harri naturaleko elementu bereziak: notak, ezaugarriak eta jartzeko teknikak. 

- Harri naturalaren motak: Propietateak eta aplikazioak.  
- Elementu berezien motak. Ezaugarriak: 

• Gainak. 
• Tximiniak. 
• Zutabeak, dintelak. 
• Armarriak, gargolak. 
• Balaustradak, balkoiak. 
• Eskailera trinkoak. 
• Figurak. Eskulturak. Iturriak.  
• Hiri-altzariak: iturriak, eserlekuak, idulkiak, jardinerak. 
• Hileta-artea: hilarriak, panteoiak, kaperak eta mausoleoak. 
• Pieza bereziak: mosaikoak, puzzleak.  

- Harri naturaleko elementuen kalitate-betekizunak. Akats nagusiak. Piezen baztertzea: jarraitu beharreko 
prozedura.  

- Harrizko materialen eta obrako beste materialen arteko bateragarritasuna.  
- Elementu bereziak jartzeko teknikak:  

• Morteroak eta itsasgarriak. 
• Metalezko aingurak. 

- Elementu bereziak jartzeko prozesu orokorra: 
• Faseak eta prozesuak.  
• Jarduera nagusiak.  
• Lanen sekuentzia.  
• Baliabide materialak. 
• Giza baliabideak. 

- Obraren ezaugarriak identifikatzea dokumentazio teknikotik abiatuz:  
• Harrizko piezen ezaugarriak: (dimentsioak, akaberak). 
• Euskarriaren ezaugarriak. 
• Morteroen, itsasgarrien eta/edo ainguraketa-sistemen ezaugarriak. 
• Puntu bereziak, erremateak eta topaguneak. 

- Egon daitezkeen omisioen, indefinizioen, errakuntzen eta abarren identifikazioa.  
- Konponbideen proposamena.  
- Krokisak egitea. 
- Txantiloiak egitea. 
- Euskarria: motak, materialak, ezaugarriak, geometria, erresistentzia. Patologia eta errakuntzarik ohikoenak.  
- Obran jasotako elementu bereziak: 

• Identifikazioa.  
• Egiaztapenak.  
• Babesteko elementuak. Ontziak eta enbalajeak.  
• Manipulazioa.  
• Obran biltegiratzea.  

- Baliabide osagarriak erabiltzea elementu bereziak manipulatu eta lekualdatzeko:  
• Jasotze- eta esekitze-sistemak: garabiak, eslingak, ziriak eta abar. 
• Aldamioak.  

- Elementu bereziak jartzeko erabilitako ekipamenduak, erremintak eta lanabesak:  
• Hautaketa. 
• Prestaketa. 
• Maneiua. 
• Mantentze-eragiketak. Erabilera-eskuliburuak.  
• Garbitzeko eragiketak. 
• Biltegiratzea. 37 
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- Marrazketa-lanabesak maneiatzea.  
- Harrizko elementu bereziak jartzerakoan aplikatu behar diren segurtasun-arauak.  
- Harri naturaleko elementu bereziak jartzerakoan dauden arrisku espezifikoak. 
- Prebentzio- eta babes-neurriak.  
- Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak: 

• Hautaketa.  
• Prestaketa. 
• Erabilera. 
• Mantentze-lanak.  

- Harrizko elementu bereziak jartzerakoan aplikatu behar diren ingurumen-arauak.  
- Harri naturaleko elementu bereziak jartzerakoan dauden ingurumen-arriskuak. zarata, hautsa, hondakinak. 
- Ingurumena babesteko neurriak. 
- Hondakinen kudeaketa: Sailkatzea. Biltzea. Erretiratzea. 
- Kalitate-prozesu eta -baldintzak harrizko elementu bereziak jartzerakoan. 
- Kalitatearen kontrol-puntuak. 
- Materialen eta produktuen kalitatea.  
- Kalitatea prozesuan.  
- Kalitatea emaitzan.  
- Akatsak jartzerakoan.  
- Kausak. 
- Egon daitezkeen irtenbideak. 

2. Harrizko elementu berezia jartzeari aplikatutako dokumentazio grafiko eta idatzia interpretatzea. 
- Proiektuak: dokumentazioa. 
- Irudikapen-sistemak: diedrikoa eta perspektibak. 
- Eskalak. 
- Planoak eta krokisak interpretatzea: orokorrak, xehetasunekoak, zatikoak eta abar.  
- Krokisak egitea.  
- Dokumentazio tekniko idatzia interpretatzea. 
- Arauak eta baldintza berezien agiriak interpretatzea. 
- Honako hauek identifikatzea:  

• Harrizko piezen ezaugarriak. 
• Euskarriaren ezaugarriak. 
• Morteroen, itsasgarrien eta/edo ainguraketa-sistemen ezaugarriak. 
• Puntu bereziak, erremateak eta topaguneak. 
• Baliabide materialak. 
• Giza baliabideak. 

- Egon daitezkeen omisioen, indefinizioen, errakuntzen eta abarren identifikazioa.  
- Konponbideen proposamena.  
- Krokisak egitea. 
- Txantiloiak egitea. 
- Marrazketa-lanabesak maneiatzea.  

3. Elementu bereziak jartzeko zuinketa: 
- Zuinketa planimetrikoa eta altimetrikoa (aurretiko eta goitiko bistak). 
- Zuinketa-lanabesak. Aukeratzea. Maneiatzea. 
- Planoaren interpretazioa: geometria eta perdoiak. 
- Jatorri-erreferentziak eta erreferentzia-lerroak. 
- Euskarria markatzea.  
- Neurtzea. Lerrokatzea. Nibelatzea/Txantiloitzea. Plomua.  
- Egiaztapenak. Desbideratzeen identifikazioa. Errore dimentsionalen banaketa.  
- Aparailua. Lautasuna. Erortzea.  
- Elementu bereziak jartzeari aplikatutako zuinketa: 

• Gainak. 
• Tximiniak.  
• Balaustradak eta balkoiak.  
• Hileta-artea.  38 
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• Hiri-altzariak. 
• Eskulturak, iturriak eta beste dekorazio-, arte- eta artisautza-elementu batzuk. 
• Eraikuntzako eta obra zibileko beste elementu berezi batzuk. 

 
 
2.2 prestakuntza-atala 
HARRI NATURALEKO ELEMENTU BEREZIAK JARTZEA OBRAN 
 
Kodea: UF1112 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elementu bereziak itsasgarri eta ainguren bitartez jartzeko prozesuak aplikatzea, jartzeko prozesuan esku hartzen duten 
material eta sistema desberdinak lotuz eta obraren gainekoarekin dagoen topaketa ebatziz, multzoaren eskatzen den 
soluzioa lortzeko. 

EI1.1 Elementu bereziak jartzeko erabiltzen diren lotura-sistema desberdinak (itsasgarriak eta/edo aingurak) 
identifikatzea, aplikazio arruntenak, zati bakoitzaren funtzioa eta abantailak eta eragozpenak adieraziz. 
EI1.2 Sistemen nahasketa-osagaiak bereiztea itsasgarritasuna, funtzioa, manipulazioa, erabilera, dosifikazioa eta 
fraguatzeko denborak eta baldintzak kontuan izanik. 
EI1.3 Lotura-sistema transmititu behar dituen esfortzu mekanikoei lotzea. 
EI1.4 Ainguraketa-sistemaren, zonaren eta harrian ezarrita egon behar duen geometriaren arabera identifikatzea. 
EI1.5 Euskarri batek harrizko elementu desberdinak jasotzeko izan behar dituen oinarrizko betekizunak aipatzea, 
errore eta patologiarik arruntenak azpimarratuz. 
EI1.6 Elementu desberdinak jartzeko eraikuntza-prozesua deskribatzea: zuinketa, altxatzea eta esekitzea, morteroak 
prestatzea, aingurak jartzea eta abar, baliabide osagarriei eta beharrezko langileei lotuz. 
EI1.7 Makinak, erremintak eta lanabesak jardun jakin batean beharrezkoak diren trebetasun eta zehaztasunarekin 
erabiltzea.  
EI1.8 Eragiketa bakoitzean ager daitezkeen osasun-arriskuak identifikatzea, ezarri behar diren segurtasun-neurriak 
adieraziz, hala materialari nola langileei dagokienez. 
EI1.9 Jarri beharreko multzoa obraren gainerakoarekin lotzea, bisualki nahiz funtzionalki integratzeko beharrezkoak 
diren sistemak eta eragiketak adieraziz. 
EI1.10 Tratamenduren bat egitea aurreikusten diren puntuak eta zonak lokalizatzea, tratamendu hori aplikatzeko 
jarraitu beharreko prozesua adieraziz. 
EI1.11 Lanen egikaritzapen egokia definitzen duten kalitate-irizpideak aipatzea, obraren zati bakoitzarekin lotuz. 
EI1.12 Erabiliko diren hondakin-kudeaketarako prozedurak aipatzea.  
EI1.13 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, dokumentazio teknikoa eta/edo lan-argibideak abiapuntutzat 
hartuz, ezarritako elementu berezia jartzea. 

 
Edukiak: 
1. Harri naturaleko elementu bereziak jartzea itsaspen bidezko sistemen bitartez. 

- Itsaspen bidezko sistemak: Morteroak eta erretxinak: 
• Motak, ezaugarriak, aplikazioak. Ahalmenak eta mugak. 
• Fabrikatzailearen dokumentazio teknikoa interpretatzea. 
• Konposizioa. 
• Prestakuntza: dosifikazioa, manipulazioa. 
• Aplikazioa: fraguatze-denborak eta -baldintzak. 

- Egikaritze-prozesuak eta -baldintzak. 
- Ekipamenduak, erremintak eta materialak. Erabilera. 
- Loturaren egonkortasun mekanikoa egiaztatzea. 
- Topaguneen ebazpena:  

• beste material batzuekin.  39 
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• beste eraikuntza-elementu batzuekin. 
• beste eraikuntza-tipologia batzuekin. 

- Lotura-junturak. Prestaketa, garbiketa, tratamenduak. 
2. Harri naturaleko elementu bereziak jartzea ainguraketa-sistemen bitartez  

- Ainguraketa-sistemak: 
• Motak, ezaugarriak, aplikazioak. Ahalmenak eta mugak.  
• Ainguraketen dokumentazio teknikoa interpretatzea. 
• Euskarrian eta harrian duten ezarrera (posizioa eta dimentsioak). 
• Jartzea. 

- Egikaritze-prozesuak eta -baldintzak: 
• Euskarrirako finkapena. 
• Harrirako finkapena. 

- Ekipamenduak, erremintak eta materialak. Erabilera. 
- Loturaren egonkortasun mekanikoa egiaztatzea. 
- Topaguneen ebazpena: beste material batzuekin, beste eraikuntza-elementu batzuekin eta beste eraikuntza-

tipologia batzuekin: 
• beste material batzuekin. 
• beste eraikuntza-elementu batzuekin. 
• beste eraikuntza-tipologia batzuekin. 

 
 
2.3 prestakuntza-atala 
HARRI NATURALEKO ELEMENTU BEREZIEN DOIKUNTZA ETA AKABERAK 
OBRAN 
 
Kodea: UF1113 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 eta LB7 lanbide-burutzapenekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: elementu bereziak neurrira ebakitzeko, mekanizatzeko eta konformatzeko eragiketak aplikatzea, makina, erreminta eta 
lanabes egokiak erabiliz eta eraginez, espezifikazio teknikoekin eta/edo obrako zuinketarekin lotuz. 

EI1.1 Elementu bereziak neurrira ebakitzeko, mekanizatzeko eta konformatzeko eragiketak (zulaketa, artekaketa, 
fresaketa, leunketa, apar-harriz igurztea, hareaz igurztea, akabatzea, zahartzea, hustea eta beste batzuk) azaltzea, 
prozesuaren faseak horiek egiteko beharrezko eragiketa eta baliabideekin lotuz. 
EI1.2 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, honako lan hauek egin behar dira:  

- Egin beharreko eragiketen arabera erabili behar diren makina edo erremintekin jardutea, makina 
bakoitzaren berezko segurtasun-neurriak betez. 

- Mekanizaziorako lanabes espezifikoak (barautsak, fresak, diskoak, hariak, granaila, esku-erremintak) 
aukeratu eta erabiltzea, oinarrizko materialen eta egin beharreko lanen arabera. 

- Trazadura egitea txantiloien, neurketa- eta egiaztapen-lanabesen, laserraren eta beste batzuen bitartez, 
egikaritzeko planoak eta krokisak interpretatuz. 

- Ahokadura mota desberdinak (barnekoak, kanpokoak, goikoak, behekoak eta mistoak) egiaztatzea eta 
egitea. 

- Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumenari buruzko arauak aplikatzea, hautsaren, zarataren, 
hondakinen eta lokatzen emisioak zuzentzeko neurriei arreta berezia eskainiz. 

EI1.3 Pieza trinkoetan doikuntzak, mihiztadurak eta noranzko-aldaketak egiteko neurrirako ebaketari buruz behar 
bezala zehaztutako kasu praktiko batean arku kapaz sendoa identifikatzea, hori dimentsionatuz. 

A2: Elementu berezien akabatze-lanak egiteko beharrezko prozedurak aplikatzea eta akabera funtzionalak eta estetikoak 
bereiztea, laneko argibideen arabera. 
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EI2.1 Obran egin beharreko elementu berezien akabera-eragiketak identifikatzea (juntura-berdintzea, leuntzea, 
akabatzea, garbitzea, estankotasuna, tindatzea, patinatzea, gainazaleko tratamenduak), erabili beharreko 
ekipamendu, erreminta eta materialei lotuz, baita kasu bakoitzean kontuan izan behar diren laneko arriskuak 
prebenitzeko arauei ere.  
EI2.2 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, dokumentazio teknikoa eta/edo lan-argibideak abiapuntutzat 
hartuz, ezarritako akabatze-lanak egitea, eskatzen den kalitate-mailarekin:  

- Akabera-produktuak espezifikazio teknikoetan adierazitako dosifikazioarekin eta denborekin aplikatzea. 
- Elementu berezi bakoitzean beharrezko segurtasun-neurriak aplikatzea, egikaritzapen-proiektuari doituta. 
- Proiektuan ezarritako akabera-kalitatea zehaztea kontrol-erreminta eta -lanabesen bitartez. 

 
Edukiak: 
1. Harri naturaleko elementu bereziak doitzea obran. 

- Arku kapaz sendoa. Hautaketa. 
- Pieza-trazadura.  
- Txantiloiak erabiltzea. 
- Neurrira egindako ebaketa.  
- Mekanizatuak; zulatzea, moztea, fresatzea, leuntzea, apar-harriz igurztea, hareaz igurztea, zahartzeak, husteak.  
- Ekipamenduak eta erremintak: Erabilera: 

• Ebakigailuak.  
• Leungailuak. 
• Hareaz igurzteko makinak. 
• Alakatzeko makinak. 
• Ertz-leungailuak. 
• Disko-makinak. 
• Zulatzeko makinak. 

- Mekanizazio-lanabesak: aukeratzea, jartzea, egiaztapenak, ordeztea.  
- Elementu berezien neurriak eta ezaugarriak egiaztatzea.  
- Segurtasun-neurriak ebaketan eta mekanizazioan.  
- Norbera babesteko ekipamenduak. 
- Babes kolektiboko baliabideak. 
- Ingurumena babesteko neurriak: zarata, hautsa, hondakinak. 

2. Harri naturaleko elementu berezien akabera obran.  
- Akaberak.  
- Akaberen kalitatea.  
- Junturen tratamendua. Zigilatzeko materialak. 
- Gainazalen tratamendua: 

• Lizunaren aurkako produktu kimikoak, grafittien aurkakoak. 
• Tindatzea, patinatzea. 
• Leuntzea, testurak. 

- Hezetasunaren aurkako babesak: oztopoak azaleko abiagune eta akaberetan. 
- Elementu osagarriak jartzea. 
- Garbitzeko eragiketak eta produktuak. 
- Akaberaren kalitatea: 

• Kalitate-kontrola: erremintak.  
• Akats eta irregulartasun nagusiak.  
• Kausak eta egon daitezkeen konponbideak.  
• Kalitate-prozesuak eta -baldintzak. 

- Segurtasun-neurriak. 
- Hondakinen kudeaketa. 
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3 3. prestakuntza-modulua:  
FATXADA TRANSAIREZTATUAK MUNTATZEA 
 
Kodea: MF1377_2 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1377_2: Fatxada transaireztatuak muntatzea 
 
Iraupena: 230 ordu 
 
 
3.1 prestakuntza-atala 
FATXADA TRANSAIREZTATUEN LANAK ETA ZUINKETA PRESTATZEA 
 
Kodea: UF1114 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: fatxada transaireztatuen ezaugarri eta baldintza orokorrak definitzea, osagai mota desberdinak identifikatuz (euskarria, 
ainguraketak edo ainguraketa-azpisistemak eta estaldura) eta horien artean ezartzen diren ekintzak eta bateraezintasunak 
identifikatuz. 

EI1.1 Fatxada transaireztatuen eraikuntza-sistema deskribatzea, ezaugarri eta propietate nagusiak adieraziz. 
EI1.2 Euskarri mota desberdinak ezagutzea (jarraituak: adreiluzko eta hormigoi-blokeko eta hormigoi armatuko 
fabrikak, ez-jarraituak: pilareak, hagak eta forjatu-aurrealdeak, eta mistoak), ainguraketa-sistema desberdinekiko 
duten ahalmena adieraziz.  
EI1.3 Estaldura mota eta material desberdinak ezagutzea, bakoitzaren ezaugarri nagusiak identifikatuz. 

- Motak: Panelak, taulak, plakak edo plaketak. Lodierak eta pisuak: estandarrak, gutxienekoak eta 
gehienekoak. 

- Harri naturala: Mota nagusiak (granitoa, marmola, arbela eta beste batzuk) eta ezaugarri nagusiak: pisuak, 
propietate mekanikoak, akabera desberdinak, gainazaleko itxuraren lerruna.  

- Material zeramikoak. Ezaugarri nagusiak. pisuak, propietate mekanikoak, akabera desberdinak, 
gainazaleko itxuraren lerruna. 

- Beste material batzuk: zura, metala, beira eta beste batzuk. Ezaugarri nagusiak. pisuak, propietate 
mekanikoak, akabera desberdinak, gainazaleko itxuraren lerruna.  

EI1.4 Ainguraketa-azpisistema desberdinak sailkatzea (ainguraketa puntualak eta ez-puntualak, erregulagarriak eta 
ez-erregulagarriak, agerikoak eta ezkutuak, atxikitzekoak eta eustekoak/atxikitzekoak, eta beste batzuk), mota 
bakoitzaren ezaugarri nagusiak zerrendatuz eta finkapen-elementuen mota desberdinei lotuz (mentsulak, azpiegitura 
eramailea, loturak/ahokadurak eta pieza bereziak).  
EI1.5 Junturen konformazio mota desberdinak ezagutzea, horien funtzionaltasuna eta portaera adieraziz. 
EI1.6 Ainguraketa-material desberdinak identifikatzea (aluminiozko aleazioak, altzairu herdoilgaitza edo beste batzuk), 
baita euskarrira eta estaldurara finkatzeko eta elkartzeko produktu desberdinak ere (morteroak, erretxinak eta beste 
batzuk), horietako bakoitzaren propietateak eta aplikazioak adieraziz, baita material desberdinen arteko elkarreragina 
eta bateraezintasunak ere (ainguratzeko, estaltzeko eta eusteko). 
EI1.7 Fatxada transaireztatuak ukitzen dituzten eskariak eta ekintzak adieraztea (grabitatorioak, termikoak, 
erreologikoak, hezetasuna, itsasoaren hurbiltasuna, izotza, haizea, mugimendu sismikoak, sua, egon daitezkeen 
inpaktuak, poluzioa, narriadura eta beste batzuk), sistema jartzerakoan deformazioak saihesteko eta iraunkortasuna 
bermatzeko kontuan izan behar diren aurreneurriak adieraziz. 
EI1.8 Fatxada transaireztatuen muntatzean ohiko akatsak beren kausekin eta eraginekin lotzea, sistemaren edo 
jartzearen berezkoak diren arazoak eta patologiak eta obraren berezkoak eta proiektuaren akatsei edo egikaritzapen 
desegoki baten ondoriozkoak direnak bereiziz. 
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EI1.9 Emandako kasu jakin batzuetan, materialen bateraezintasuna edo aukeraketa desegokia identifikatzea 
(proiektuaren akats batengatik edota obraren errealitatearengatik), sor daitezkeen arazoak eta horiek minimizatzeko 
edo saihesteko modua zehaztuz, eta bestela horien tratamendua zehaztuz. 
EI1.10 Eraikuntzaren sektorean fatxada transaireztatuen lanetan berrikuntza teknologikoaren eta antolaketa-
berrikuntzaren faktoreak deskribatzea, prestakuntza-moduluari lotutako gaitasun-atalean zer eragin duen balioetsiz. 

A2: Fatxada transaireztatuak jartzeko lanekin erlazionatutako obra-proiektu eta -planen dokumentazioa aztertzea, egikaritza-
, kalitate- eta segurtasun-baldintzak eta irizpideak identifikatuz eta krokis errazak eginez. 

EI2.1 Igeltserotza-obra baten berezko dokumentu teknikoak bereiztea (oinarrizko proiektua, egikaritzapen-proiektua, 
proiektu aldatua, obra-plana, obrako krokis osagarria, besteak beste), baita horiek lantzeko faseak ere. 
EI2.2 Behar bezala zehaztutako igeltserotza-obra baten kasu praktikoan, non obraren berezko dokumentazioa 
entregatzen den: 

- Jasotako dokumentuetan bildutako informazioa ateratzea: proiektua, obra-plana: memoria, planoak, 
baldintza-agiriak, neurketak eta segurtasun- eta osasun-azterlana. 

- Eraikuntza-elementu jakin baten multzo-planoak eta xehetasun-planoak erlazionatzea, baita bista eta 
proiekzio desberdinak ere. 

- Zati- eta zuinketa-krokis errazak marraztea, eraikuntza-elementuak zehazteko. 
A3: Fatxada transaireztatuak muntatzeko lanei lotutako makinak, erremintak, lanabesak eta norbera babesteko 
ekipamenduak prestatzea, erabilera-argibideak eta segurtasun-araudia kontuan izanik. 

EI3.1 Fatxada transaireztatuak muntatzeko beharrezkoak diren makinak, erremintak eta lanabesak identifikatzea. 
EI3.2 Fatxada transaireztatuak muntatzeko erabiltzen diren ekipamendu, erreminta eta lanabesen maneiatzeari 
lotutako lan-arriskuak identifikatzea, horien larritasuna balioetsiz eta kasu bakoitzerako egokiak diren norbera 
babesteko ekipamenduei lotuz.  
EI3.3 Fatxada transaireztatuen muntaketan erabilitako erremintak, lanabesak eta norbera babesteko ekipamenduak 
prestatu, biltegiratu, mantendu eta kontserbatzeko eragiketa nagusiak deskribatzea. 
EI3.4 Fatxada transaireztatu baten muntaketari buruzko ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauden kasu praktiko 
batean: 

- Fatxadaren muntaketa egiteko makina, erreminta eta lanabes egokiak prestatzea, jasotako argibideen 
arabera.  

- Eragiketak segurtasunez egiteko beharrezkoak diren babes indibidualeko jantziak eta ekipamenduak 
zuzen aukeratzea eta prestatzea. 

- Erabilitako erremintak, lanabesak eta norbera babesteko ekipamenduak mantendu, kontserbatu eta 
biltegiratzeko eragiketak egitea. 

A4: Fatxada aireztatuen laneko lekuetan ohikoenak diren babes kolektiboko neurriak ezagutu eta aplikatzea, segurtasunari 
eta ingurumenari buruzko araudia errespetatuz. 

EI4.1 Fatxada aireztatuen muntaketari lotutako laneko eta ingurumenari lotutako arrisku orokorrak identifikatzea, 
horien larritasuna balioetsiz eta horiei lotutako prebentzioko eta babes kolektiboko neurriei lotuz. 
EI4.2 Fatxada transaireztatu bat muntatzeko beharrezkoak diren babes kolektiboko baliabideen funtzioa, osaera eta 
erabilera (instalazioa, egiaztapena, mantentzea, erretiratzea eta biltegiratzea) identifikatzea. 
EI4.3 Erabilitako baliabideak garbitu, biltegiratu eta mantentzeko eragiketak deskribatzea. 
EI4.4 Fatxada transaireztatu baten muntaketari buruzko ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauden kasu praktiko 
batean: 

- Segurtasunez egikaritzeko egokiak diren babes kolektiboko neurriak aukeratu eta aplikatzea.  
- Ingurumena babesteko egokiak diren neurriak aplikatzea, ingurumen-araudiaren arabera. 
- Erabilitako baliabideak garbitu, mantendu eta biltegiratzeko eragiketak egitea. 

A5 Neurketa, lerrokatze, nibelazio eta plomu teknikak aplikatzea, fatxada transaireztatuen muntaketa-obren zuinketa 
egiteko, planoak eta lan horien berezkoak diren bestelako dokumentazio teknikoa interpretatuz eta kokapen, bertikaltasun 
eta nibelazio irizpideak errespetatuz. 

EI5.1 Obra batean fatxada transaireztatu baten zuinketa egiteko teknika nagusiak identifikatzea.  
EI5.2 Obra batean fatxada transaireztatu baten muntaketari buruzko ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauden kasu 
praktiko batean: 

- Zuinketa egiteko beharrezko informazioa aukeratzea eta interpretatzea. 
- Zuinketarako beharrezko tresnak eta lanabesak hautatzea eta trebetasunez erabiltzea.  
- Neurrien abiapuntuko edo jatorriko erreferentziak ezagutzea, posizio espazial egokian kokatuz. 
- Erreferentzia-lerroak jatorrizkoetatik abiatuz kokatzea, jasotako posizio-ezaugarriak errespetatuz. 
- Baoak (aurremarkoak, markoak eta beste elementu osagarri batzuk) kokapen, bertikaltasun eta nibelazio 

betekizunak betez kokatzea. 43 
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- Ainguraketa-elementuen zuinketa zuzena aldizka egiaztatzea, jatorrizko erreferentzia-lerroak abiapuntutzat 
hartuz neurtuta. 

- Laser-trazagailu eta -nibelagailuak erabiltzea, egon daitezkeen kokapen-erroreak onartuz. 
- Jasotako informazioa obraren benetako ezaugarriekin kontrastatzea, obra osatzen duten elementu guztiak 

aztertuz, proiektatuarekiko egon daitezkeen desbideratzeak identifikatzeko. 
- Aurkitu daitezkeen desbideratzeak konpentsatzeko beharrezko doikuntzak proposatzea, beharrezko 

krokisak eta azalpenak erabiliz.  
- Zuinketa-erreferentzien kokapen zuzeneko puntuak identifikatzea. 
- Jasotako argibideak ainguraketa-sistemaren ezaugarri, propietate eta mugekin konparatzea. 

 
Edukiak: 
1. Itxituretarako eraikuntza-sistemak. 

- Eraikuntzako oinarrizko nozioak:  
• Egitura.  
• Itxitura.  
• Isolamenduak.  
• Estaldurak.  
• Fatxadako instalazioak.  
• Eskari mekanikoak. 

- Euskarriak: 
• Mota nagusiak: forjatuen ertzak, itxitura eramaileak, metalezko egiturak eta beste batzuk. 
• Materialak: adreilua, hormigoia, metalezkoak eta beste batzuk.  
• Pilareak, hagak eta abar. 
• Ezaugarriak.  
• Geometria: lerrokadura, nibelazioa, lautasuna, gainazaleko erregularitatea. 
• Eskakizunak. Egonkortasuna. 

2. Fatxada transaireztatuak, osagaiak, ezaugarriak. 
- Fatxada transaireztatuen eraikuntza-sistema: ezaugarriak, propietateak. 
- Estaldura: Mota eta material nagusiak. Ezaugarriak: 

• Harri naturala, material zeramikoak, zura, metala, beira eta beste batzuk.  
• Panelak, taulak, plakak eta plaketak. Estandarrak.  
• Lodierak, pisuak, akaberak, propietate mekanikoak. 

- Ainguraketa-sistemak. Sailkapena. Ezaugarriak: 
• Sistema puntualak.  
• Sistemak profilekin.  
• Aingura erregulagarriak eta ez-erregulagarriak.  
• Agerikoak eta ezkutukoak. 
• Atxikitzekoak eta eustekoak.  

- Sistemaren elementuak: finkapenak, mentsulak, azpiegitura eramailea, loturak/ahokadurak eta pieza bereziak.  
- Ainguraketa-motak: materialak, ezaugarriak eta bateraezintasunak. 
- Finkatzeko eta lotzeko produktuak. Motak, ezaugarriak, bateraezintasunak.  
- Junturak. Motak, ezaugarriak. Funtzionaltasuna eta portaera.  
- Fatxada transaireztatuen sisteman eragina duten eskariak eta ekintzak.  
- Euskarria-aingurak-estaldura sistemaren akats eta patologia nagusiak. Kausak. Eraginak.  
- Berrikuntza teknologikoaren eta antolaketa-berrikuntzaren faktoreak fatxadetako lanetan: ezarri berri diren 

material, sistema, teknika eta ekipamendu berritzaileak. 
3. Fatxada aireztatuei aplikatutako dokumentazio teknikoa interpretatzea. 

- Dokumentazioa: Proiektua: memoria, baldintza-agiriak, planoak eta neurketak. Obra-plana. Kalitate-plana. 
Segurtasun-plana.  

- Krokisak, eskemak, marrazkiak eta planoak.  
- Plano-motak: kokapen-planoak, plano orokorrak, xehetasun-planoak. Aurreko eta goitiko bistak, sekzioak, 

perspektibak. 44 
 
 
 
 



 
 

Harri naturala jartzea 

- Eskalak. Sinbologia eta kodetzea. Errotulazioa. Akotazioa. Orientazioa. 
- Zati-orriak. 
- Informazio osagarria. Aingura-fabrikatzaileen argibide teknikoak. 
- Honako hauek identifikatzea:  

• Estalduraren ezaugarriak. 
• Euskarriaren ezaugarriak. 
• Ainguraketa-sistemen ezaugarriak. 
• Puntu bereziak, erremateak eta topaguneak. 
• Isolamendua. 
• Morteroak eta itsasgarriak. 
• Baliabide materialak. 
• Giza baliabideak. 

- Egon daitezkeen omisioen, indefinizioen, errakuntzen eta abarren identifikazioa.  
- Konponbideen proposamena. 
- Krokisak egitea. 
- Txantiloiak egitea. 
- Marrazketa-lanabesak maneiatzea.  

4. Lanak prestatzea: ekipamenduak eta laneko lekua, segurtasun-neurriak. 
- Fatxada transaireztatuak muntatzeko ekipamenduak, erremintak eta lanabesak. 

• Motak: ezaugarri nagusiak. 
• Hautaketa. 
• Egiaztapena. 
• Maneiua. 
• Mantentze-lanak.  
• Biltegiratzea. 

- Laneko instalazioak eta guneak. Gune komunak erabiltzea.  
- Behin-behineko baliabide osagarriak eta instalazioak. Erabilera. 
- Ekipamendu eta instalazioen garbiketa.  
- Lanaldi-amaierako eragiketak. 
- Lan- eta ingurumen-arriskuak. Prebentzio-neurriak.  
- Babes indibidualeko eta kolektiboko ekipamenduak: aukeratzea, prestatzea, erabiltzea, mantentzea eta 

biltegiratzea. 
- Hondakinak: aukeratzea, jasotzea, erretiratzea. 

5. Fatxada transaireztatuen zuinketa. 
- Tresnak eta lanabesak. Aukeratzea. Maneiatzea. 
- Planoaren interpretazioa: geometria eta perdoiak. 
- Abiapuntuko erreferentziak finkatzea. 
- Erreferentzia-lerroak finkatzea:  

• Lerro nagusiak: plomuko, nibeleko eta sakontasuneko lerroak. 
• Lerro osagarriak.  

- Gidariak eta mirak jartzea. 
- Baoak eta beste puntu berezi batzuk finkatzea. 
- Aldizkako egiaztapenak. Desbideratzeak. Perdoia. Doikuntzak eta errore-konpentsazioa. 

 
 
3.2 prestakuntza-atala 
AINGURAK ETA AZPIEGITURA ERAMAILEA MUNTATZEA FATXADA 
TRANSAIREZTATUETARAKO 
 
Kodea: UF1115 
 
Iraupena: 80 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Aingurak euskarriari finkatzea fatxada transaireztatuen muntaketarako, ainguren fabrikatzailearen argibide teknikoak 
jarraituz eta dokumentazio teknikoa interpretatuz.  

EI1.1 Euskarriak ainguraketa-azpisistema batean izan behar dituen ezaugarriak ezagutzea geometriari (nibelazioa, 
lautasuna eta gainazalaren erregularitatea), erresistentziari, ahalmenari eta kontserbazio-egoerari dagokienez, 
ainguraketa-azpisistemaren finkapen egokia lortzeko. 
EI1.2 Euskarrira finkatzeko elementuak instalatzeko prozedurak ezartzea, kalitate- eta segurtasun-irizpideak 
ezagutuz, baita horiek jartzerakoan sor daitezkeen arazo eta akats nagusiak, kausak eta eraginak ere. 
EI1.3 Segurtasuneko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea aingurak muntatzeko lanak egiten diren bitartean.  
EI1.4 Dagoeneko zuinkatuta dagoen fatxada transaireztatu bat muntatzeko behar bezala ezaugarritutako kasu 
praktiko batean, eta obra-planoetan eta ainguren fabrikatzailearen argibide teknikoetan oinarrituz: 

- Aingurak egiaztatzea. 
- Euskarria egiaztatzea. 
- Finkapen-elementuak euskarrian jartzea zuinketaren erreferentziei jarraikiz. 
- Norbera babesteko ekipamenduak eta babes kolektiboko neurriak erabiltzea. 
- Ingurumena babesteko neurriak errespetatzea. 

A2: Ainguraketa-azpisistema instalatzea fatxada transaireztatuen muntaketarako, ainguren fabrikatzailearen argibide 
teknikoak jarraituz eta dokumentazio teknikoa interpretatuz.  

EI2.1 Dauden ainguraketaren azpiegiturak edo gorputza muntatzeko prozedura nagusiak deskribatzea, kalitate- eta 
segurtasun-irizpideak ezagutuz, baita horiek jartzerakoan sor daitezkeen arazo eta akats nagusiak, kausak eta 
eraginak ere.  
EI2.2 Estutze-momentu desberdinak ezagutzea euspen-elementuen arabera. 
EI2.3 Profilak finkatzeko eta ebakitzeko erabilitako baliabide mekaniko nagusiak aipatzea, baita horiek erabiltzeko 
irizpideak eta hartu beharreko segurtasun-neurriak ere.  
EI2.4 Segurtasuneko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea ainguraketa-azpisistema muntatzeko lanak egiten 
diren bitartean.  
EI2.5 Dagoeneko zuinkatuta dagoen fatxada transaireztatu bat muntatzeko behar bezala ezaugarritutako kasu 
praktiko batean, eta obra-planoetan eta ainguren fabrikatzailearen argibide teknikoetan oinarrituz: 

- Aingurak egiaztatzea. 
- Euskarria egiaztatzea. 
- Finkapen-elementuak euskarrian jartzea zuinketaren erreferentziei jarraikiz. 
- Ainguraketaren azpisistema edo gorputza finkapen-elementuen gainean jartzea. 
- Egindako finkapenen erresistentzia eta kalitatea egiaztatzea. 
- Norbera babesteko ekipamenduak eta babes kolektiboko neurriak erabiltzea. 
- Ingurumena babesteko neurriak errespetatzea. 

 
Edukiak: 
1. Ainguraketa-azpisistema euskarrira finkatzea. 

- Euskarrira finkatzeko elementuak instalatzea: sistema puntualak eta profilekin. 
- Prozesu operatiboa: 

• Ainguraketak egiaztatzea. 
• Euskarria egiaztatzea. 
• Euskarrira finkatzeko elementua jasotzea. 
• Ainguraketa euskarrira finkatzea.  
• Lanen egiaztapena: posizioa, baldintza mekanikoak, erresistentzia.  

- Ekipamenduak, erremintak eta materialak. Erabilera. 
- Segurtasun-arauak. Egiaztapenak. Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak erabiltzea.  
- Kalitate-irizpideak. Instalazio-arazoak eta -akatsak: kausak eta efektuak. 

2. Azpiegitura eramailea muntatzea. 
- Prozesu operatiboa: 

• Azpiegituraren profilen elementuak ebakitzea. 
• Azpiegitura eramailea ainguraketen gainean instalatzea.  46 

 
 
 
 



 
 

Harri naturala jartzea 

• Plomatzea, nibelatzea. Dilatazioetarako espazioa.  
• Lanen egiaztapena: posizioa, baldintza mekanikoak, erresistentzia. 

3. Ekipamenduen, erreminten eta materialen erabilera. 
- Ekipamenduak, erremintak eta materialak. Erabilera.  
- Segurtasun-arauak. Egiaztapenak. Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak erabiltzea.  
- Kalitate-irizpideak. Instalazio-arazoak eta -akatsak: kausak eta efektuak. 

 
 
3.3 prestakuntza-atala 
FATXADA TRANSAIREZTATUETARAKO ESTALDURAK MUNTATZEA  
 
Kodea: UF1116 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6, LB7 eta LB9 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Isolamendu-panelak fatxada transaireztatuetan jartzea, obraren estankotasuna lortzeko, isolatzaileak fatxadako 
gainerako elementuekin izan ditzakeen interferentzia-puntuak konponduz.  

EI1.1 Paneletako isolamendu mota desberdinak identifikatzea, horien erabilera espezifikoak ezagutuz. 
EI1.2 Isolamendua jartzeko eta euskarriari lotzeko prozedurak deskribatzea, aplikazio egokirako baldintzak adieraziz. 
EI1.3 Isolamendu-panelen finkapen-erroreak ezagutzea, horien kausak eta ondorioak adieraziz.  
EI1.4 Zubi termikoak identifikatzea, horien kausak eta ondorioak adieraziz. 
EI1.5 Multzoaren estankotasuna bermatzen duen panelen arteko lotura zuzena ezagutzea. 
EI1.6 Isolatzaileak fatxadako gainerako elementuekin izan ditzakeen interferentzia-puntuak identifikatzea, horiek 
konpontzeko modu egokia adieraziz. 
EI1.7 Isolamendua jartzeko eragiketetan sortutako hondakin nagusiak eta ingurumena babesteko hartu behar diren 
neurriak identifikatzea.  
EI1.8 Fatxada transaireztatu bat muntatzeko behar bezala ezaugarritutako kasu praktiko batean, eta isolamenduaren 
fabrikatzailearen argibide teknikoetan emandako obra-planoak edukita, isolamendu-panelak jartzea obraren 
estankotasunari eutsiz eta isolatzaileak fatxadako gainerako elementuekin izan ditzakeen interferentzia-puntuak 
konponduz. 

A2: Estaldura-elementuak konformatzeko eta gainazal-tratamendu desberdinak aplikatzeko obran erabilitako makinak eta 
erremintak erabiltzea (ebakigailua, zulagailua, hareaz igurzteko makina, mutxardatzeko makina, leuntzeko makina, 
konpresorea eta beste batzuk),segurtasuneko eta ingurumena babesteko araudia kontuan izanik. 

EI2.1 Fatxada transaireztatuen muntaketan konformazio-lan nagusiak identifikatzea, kalitate-irizpideak ezagutuz.  
EI2.2 Fatxada transaireztatu baten elementuak konformatzeko beharrezkoak diren makinak, instalazioak eta baliabide 
osagarriak erabiltzeari buruzko lan-arriskuak prebenitzeko arauak ezagutzea. 
EI2.3 Fatxada transaireztatuetan estaldura-piezei eman beharreko tratamendu kimikoak egiteko gehien erabiltzen 
diren produktu desberdinak identifikatzea, aplikazio-metodo desberdinei lotuz. 
EI2.4 Harri naturalaren akaberarako produktuen erabilerarekin erlazionatuta dauden ingurumen-arrisku nagusiak 
ezagutzea.  
EI2.5 Dagoeneko egikaritu den fatxada transaireztatu baten muntaketari buruzko ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
dauden kasu praktiko batean, eta obra-planoetatik abiatuz: 

- Planoetatik abiatuz konformatu beharreko estaldura-piezak identifikatzea. 
- Ainguraketak estalduran ipintzeko lekuak edo kokapena identifikatzea. 
- Ainguraketa estaldura-piezan behar bezala ipintzeko beharrezkoak diren ezaugarriekin egitea baoak. 
- Obran beharrezkoak diren mekanizazioak egitea, beharrezko makinak eta erremintak erabiliz materialaren 

berezitasunak kontuan izanik. 
- Makinak behar bezala erabiltzeko bidezko diren lanak antolatzea eta koordinatzea. 
- Laneko arriskuen prebentzio-arauak aplikatzea, bereziki, makineriaren, instalazioen eta baliabide 

osagarrien erabilera egokiari buruzkoak. 
- Ingurumenaren babeserako arauak aplikatzea. 47 
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A3: Estaldura-piezak ainguraketa-azpisistemara lotzeko eta/edo krokatzeko teknika egokiak aplikatzea, ainguraketen 
fabrikatzailearen argibide teknikoei jarraituz eta obrako dokumentazio teknikoa interpretatuz.  

EI3.1 Estaldura-pieza mota desberdinen erabilera eragozten duten akatsak ezagutzea. 
EI3.2 Ainguraketa-puntuetan horien erabilera eragozten duten akatsak eta tarak ezagutzea. 
EI3.3 Estaldura-piezak ainguraketaren azpiegituretara edo gorputzera lotzeko/krokatzeko prozedura nagusiak 
deskribatzea, kalitate- eta segurtasun-irizpide nagusiak ezagutuz, baita horiek jartzerakoan sor daitezkeen arazo eta 
akats nagusiak, kausak eta eraginak ere. 
EI3.4 Nahasketa prestatzeko eta itsasgarriak fraguatzeko eskatzen diren baldintzak ezagutzea. 
EI3.5 Estaldura jartzeko erabilitako baliabide mekanikoen erabilera deskribatzea, hartu beharreko segurtasun-neurriei 
lotuz, bereziki babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduen erabilera.  
EI3.6 Fatxada transaireztatu bat muntatzeko behar bezala ezaugarritutako kasu praktiko batean, non ainguraketa-
azpisistema egikarituta dagoen, eta obra-planoetan eta ainguren fabrikatzailearen argibide teknikoetan oinarrituz: 

- Estaldura-piezak egiaztatzea. 
- Ainguraketa-puntuak egiaztatzea. 
- Lotzeko produktu kimikoak prestatzea fabrikatzailearen argibideen arabera. 
- Estaldura-piezak ainguraketa-azpisistemara lotzea. 
- Egindako loturen erresistentzia eta kalitatea egiaztatzea. 
- Segurtasun-arauak aplikatzea. 

 
Edukiak: 
1. Isolamenduak paneletan jartzea  

- Isolamendu-panelen motak.  
- Isolamenduak paneletan jartzea. Prozesu operatiboa: 

• Egiaztapena: materiala, lodiera, lotura-sistema, espezifikazioak.  
• Euskarria egiaztatzea. 
• Ingurumen-baldintzak. Hezetasunaren aurkako babesa.  
• Euskarrirako finkapena.  
• Panelen arteko lotura. 
• Beste eraikuntza-elementu batzuekiko elkarguneen konponbidea.  
• Hondakinak kentzea. 
• Lanen egiaztapena: egonkortasuna, estankotasuna, zubi termikoak.  

- Ekipamenduak, erremintak eta materialak. Erabilera. 
- Segurtasun-arauak Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak erabiltzea.  
- Kalitatea. Egiaztapenak, jartzeko arazoak eta akatsak: kausak eta efektuak.  

2. Estaldura-piezak obran konformatzea. 
- “In situ” konformatzeko eragiketak. Motak.  
- Neurketak.  
- Txantiloiak erabiltzea.  
- Piezen doikuntza. Eskuzko ebaketa eta ebaketa mekanikoa. 
- Mekanizatuak: zulaketa, artekaketa, alakaketa eta beste batzuk.  
- Gainazaleko tratamendua: leuntzea, mutxardatzea, hareaz igurztea eta beste batzuk.  
- Ekipamenduak eta erremintak. Erabilera. 
- Gainazaleko tratamendurako produktu kimikoak. Segurtasun-arauak Hondakinak kentzea.  
- Aurreinstalazioko elementuak jartzea. Finkapena: mekanikoa eta kimikoa.  
- Segurtasun-arauak Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak erabiltzea.  
- Ingurumenaren babeserako arauak. Hondakinen bilketa eta erretiratzea.  

3. Ainguraketa-azpisistema estaldurara lotzea/krokatzea. 
- Estaldura-piezak:  

• Estaldura egiaztatzea: identifikazioa, egoera, mekanizazioa. Patologiak. Piezak ez onartzeko kausak.  
• Metatzea, manipulatzea, lekualdatzea eta biltegiratzea.  

- Estalduraren lotura. Prozesu operatiboa: 
• Ainguraketa-puntuak egiaztatzea. 
• Aire-ganbera egiaztatzea. 
• Estaldura jartzea. Piezen ordena.  48 

 
 
 
 



 
 

Harri naturala jartzea 

• Ainguraketa-sistemarako lotura: lotura-elementu eta -produktuen prestaketa eta aplikazioa.  
• Lanen egiaztapena: piezen arteko separazioa, dilatazioetarako baldintzak, loturen erresistentzia.  

- Ekipamenduak, erremintak eta materialak. Erabilera. 
- Morteroak eta itsasgarriak: motak, prestaketa eta fraguatzea. Espezifikazio teknikoak.  
- Elementu osagarriak: estaldura-piezak altxatzeko eta manipulatzeko erabiltzea.  
- Segurtasun-arauak. 
- Zuinketaren aldizkako egiaztapenak. Desbideratzeak. Itxuraren gainazaleko lerruna. Perdoiak. Doikuntzak eta 

errore-konpentsazioa.  
- Kalitate-irizpideak. Egiaztapenak. Jartzeko arazoak eta akatsak: kausak eta efektuak. 
- Lotura-junturak. 

 
 
3.4 prestakuntza-atala 
LAN BEREZIAK ETA ERREMATERAKOAK FATXADA TRANSAIREZTATUETAN 
 
Kodea: UF1117 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB8, LB10 eta LB11 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Fatxada transaireztatu baten desjarraitasunetan (baoak, zokaloak, ertzak eta beste batzuk) erabilitako elementu 
bereziak (topaguneak, erremateak, harrerak) jartzeko teknika egokiak erabiltzea, fatxaden funtzionaltasuna ziurtatzeko 
(aireztapena, zubi termikorik eza, iragazgaiztasuna),lan- eta ingurumen-segurtasuneko baldintzetan, eta ezarrita dagoen 
kalitatearekin. 

EI1.1 Fatxada transaireztatuetan dauden elementu berezi nagusiak ezagutzea.  
EI1.2 Fatxada transaireztatuetan dauden elementu berezi nagusiak jartzeko prozedura deskribatzea, kalitate- eta 
segurtasun-irizpide nagusiak ezagutuz, baita horiek jartzerakoan sor daitezkeen arazo eta akats nagusiak, kausak eta 
eraginak ere. 
EI1.3 Elementu berezi desberdinak jartzeko erabilitako baliabide nagusien erabilera deskribatzea, hartu beharreko 
segurtasun-neurriei lotuz, bereziki babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduen erabilera.  
EI1.4 Fatxada transaireztatu baten muntaketari buruzko ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauden kasu praktiko 
batean, eta obra-planoetatik abiatuz: 

- Elementu berezien planoak ezagutzea, horiek interpretatuz eta fatxadan duten posizioa eta agindutako 
akabera identifikatuz. 

- Elementu bereziak ainguraketa-azpisistemaren gainean jartzea, proiektuaren espezifikazioen arabera. 
- Piezen kokapena egiaztatzea erabat egonkorrak izateko, proiektuan ezarritakoaren arabera. 
- Material desberdinak lotzeko sistema eta produktu desberdinak aplikatzea, horien ezaugarri fisiko-

mekanikoen arabera. 
- Segurtasun-arauak aplikatzea. 
- Fatxadan ur-sarreraren aurrean estankotasuna bermatzen duten elementuak identifikatzea. 

A2: Fatxada aireztatuko sistema osatzen duten elementu desberdinetan zigilatzeko, errematatzeko eta garbitzeko eragiketak 
egitea, behin betiko eta erabat errematatu arte. 

EI2.1 Zigilatze- eta garbiketa-produktu desberdinak beren aplikazioaren arabera sailkatzea, horiek aplikatzerakoan eta 
manipulatzerakoan eta biltegiratzerakoan kontuan izan behar diren arriskuak eta segurtasun-neurriak zehaztuz. 
EI2.2 Fatxada transaireztatuko sistemaren gainean behin-behineko edo behin betiko haren zati izango diren elementu 
osagarriak eta errematekoak (aireztapen-saretak, euspen-elementuak, elementu funtzionalak eta/edo estetikoak, edo 
antzekoak) jasotzeko eta zigilatzeko jarraitu behar den prozesua deskribatzea. 
EI2.3 Jardun-plan bat deskribatzea, bertan modu sekuentziatuan adieraziz eman beharreko pauso guztiak, baita lan 
osagarriak eta errematekoak egiteko beharrezkoak diren produktuak, makinak, erremintak eta lanabesak ere. 
EI2.4 Esku-hartze nagusiak (junturak zigilatzea eta bestelakoak) onartzeko irizpideak adieraztea. 
EI2.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, plano eta argibide tekniko batzuetatik abiatuta, horren helburua 
zigilatzea, garbitzea, junturen tratamendua eta lanen azken akaberarako beste tratamendu batzuk egitea izanik: 49 

 
 
 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

- Arazoak sor ditzaketen puntu eta zona kritikoak bereiztea planoan eta obraren argazkietan, horiei dagokien 
patologia adieraziz.  

- Jardun-plan bat lantzea, esku-hartze desberdinak egingo diren ordena adieraziz. 
- Lan bakoitzerako erabilitako erremintak, lanabesak eta produktuak prestatzea eta erabiltzea. 
- Obran lanari berari eta produktu desberdinen aplikazioari atxikitako arriskuak identifikatzea. 
- Adierazitako juntura-tratamendua egitea. 
- Saretak edo beste elementu berezi batzuk jartzea zehaztutako errematearekin. 
- Fatxadaren garbiketa egitea. 
- Lan guztien azken akaberaren maila egiaztatzea. 

A3: Sistema transaireztatua desmuntatzea, biltegiratzeko edo lekualdatzeko, hori osatzen duten pieza eta elementu 
desberdinak behar bezala manipulatuz. 

EI3.1 Dagoeneko eraikita dagoen sistema batean estaldura-piezak eta/edo ainguraketa-elementu metalikoak 
ordezteko premia ezartzen duten segurtasun-irizpideak (narriadura fisiko-mekanikoa) aipatzea. 
EI3.2 Piezak erretiratzeko eta ordezteko lanak ziurtasunez egiteko jarraitu beharreko prozedura deskribatzea eta 
aplikatzea. 
EI3.3 Finkatzeko, ainguratzeko eta estaltzeko elementu desberdinak desmuntatzeko, manipulatzeko eta ondoren 
berriro muntatzeko beharrezkoak diren makinak, erremintak, lanabesak eta baliabide osagarriak zerrendatzea. 
EI3.4 Prozesuaren zati bakoitzean dauden arriskuak identifikatzea, horiek minimizatzeko kontuan izan beharreko 
aurreneurriak adieraziz. 
EI3.5 Langile batek baino gehiagok parte hartu behar duten piezen manipulazioa nola egiten den deskribatzea. 
EI3.6 Ainguraketa-elementuetarako nahiz estaldura-piezetarako kontuan izan behar diren manipulazio- eta 
biltegiratze-irizpideak (eszentrikotasuna, pisua, hauskortasuna) aipatzea. 
EI3.7 Fatxada transaireztatu bati buruzko ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauden kasu praktiko batean: 

- Erroreak bereiztea: euspenekoak, estaldura-pieza batzuen desegokitasuna (kolore-diferentzia, itxura, 
testura eta beste batzuk), lautasun- eta plomatze-akatsak eta junturen arteko espazioa. 

- Zehazten diren estaldura-piezak erretiratzea, horien manipulazio, garraio eta biltegiratzerako ezarritako 
argibideak eta prozedurak kontuan izanik. 

 
Edukiak: 
1. Elementu bereziak, erremateak eta azken akabera jartzeko lan osagarriak. 

- Elementu bereziak. Motak. Ezaugarriak.  
- Jartzea: prozesu operatiboa: 

• Elementu berezien egiaztapena: posizioa, eskariak, akaberak.  
• Ainguraketa-azpisistemaren gainean jasotzea.  
• Piezen kokapena: egonkortasuna plano horizontalean, bertikalean eta inklinatuan.  
• Materia desberdinen arteko lotura. Teknikak eta produktuak.  
• Segurtasun-arauak aplikatzea.  
• Lanen egiaztapena: posizioa, egonkortasuna, estankotasuna. 

- Elementu osagarriak eta errematekoak: Motak. Ezaugarriak. Jartzea: prozesu operatiboa. 
- Beste eraikuntza-elementu batzuen kontrako erremateak. 
- Aireztapen-saretak jartzea. 

2. Fatxada transaireztatuen erremateko eta azken akaberako eragiketak. 
- Junturen zigilatzea eta tratamendua: 

• Produktuak. Aplikazioa.  
• Egiaztapenak.  

- Erremateak:  
• Motak: elementu funtzionalak eta dekoraziokoak.  
• Jartzea. Egiaztapenak. 

- Garbiketa-sistemak: 
• Produktuak. Espezifikazio teknikoak. 
• Prestakuntza eta aplikazioa.  

- Ekipamenduak, erremintak, materialak eta produktuak. Manipulazioa eta biltegiratzea.  
- Segurtasun-arauak  50 

 
 
 
 



 
 

Harri naturala jartzea 

- Azken akabera. Azken egiaztapenak. 
- Hondakinak: jasotzea, erretiratzea.  

3. Fatxada transaireztatuetako elementuak ordeztea. 
- Ordeztu beharreko piezak. Patologiak: ez onartzeko irizpideak. 
- Manipulatzeko, altxatzeko eta garraiatzeko baliabide osagarriak. 
- Desmuntaketa-prozesua: prozedura, ekipoak eta erremintak, segurtasun-arauak. Piezen erretiratzea. 
- Ordezteko piezen definizioa. Lantzeko aginduak.  
- Pieza berrien hautaketa, metaketa eta biltegiratzea.  
- Pieza berriak muntatzeko prozesua: jartzeko prozedura, ekipoak eta erremintak, segurtasun-arauak.  
- Egiaztapen partzialak eta azken egiaztapenak. 

 
 
 

4  
4. prestakuntza-modulua:  
PASTAK, MORTEROAK, ITSASGARRIAK ETA HORMIGOIAK 
 
Kodea: MF0869_1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0869_1: Pastak, morteroak, itsasgarriak eta hormigoiak lantzea. 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Pastak, morteroak eta hormigoiak lantzeko prozesuak deskribatzea, osagaiak identifikatuz, aplikazio mota desberdinak 
erlazionatuz, eta lan-metodoak zehaztuz. 

EI1.1 Nahasketa jakin baten aplikazio-eremua deskribatzea. 
EI1.2 Pastak, morteroak eta hormigoiak egiteko lanetan erabilitako termino teknikoen esanahia zuzen interpretatzea. 
EI1.3 Aurkeztutako nahasketa baten mota ezagutzea, hori osatzen duten osagaiak identifikatuz eta lantzeko prozesua 
deskribatuz.  
EI1.4 Pastak, morteroak eta hormigoiak lantzeko material eta teknika berritzaileak deskribatzea, eta prestakuntza-
moduluari lotutako gaitasun-atalean zer eragin duten balioestea.  

A2: Norbera babesteko ekipamenduekin, lanabesekin, erremintekin eta makinekin jardutea, lan-metodoei, segurtasun-
baldintzei eta lanaldi-amaierako eragiketei buruz jasotako argibideak errespetatuz. 

EI2.1 jarduera jakin baterako beharrezkoak diren makinak, erremintak eta lanabesak identifikatzea. 
EI2.2 Makinak, erremintak eta lanabesak jardun jakin batean beharrezkoak diren trebetasun eta zehaztasunarekin 
erabiltzea. 
EI2.3 Pastak, morteroak eta hormigoiak lantzeari lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak identifikatzea, horien 
larritasuna balioetsiz eta horiei lotutako prebentzioko eta babeseko neurriei lotuz. 
EI2.4 Jarduera jakin batean beharrezkoak diren babes indibidualeko jantziak eta ekipamenduak zuzen aukeratu eta 
erabiltzea. 
EI2.5 Erabilitako erremintak, lanabesak eta norbera babesteko ekipamenduak biltegiratzeko, mantentzeko eta 
kontserbatzeko eragiketak deskribatzea eta aplikatzea. 

A3: Hormigoiak, morteroak eta pastak prestatzea lantzeko argibideei jarraituz eta adierazitako loditasun- eta erresistentzia-
baldintzak kontuan izanik.  

EI3.1 Nahasketa jakin baten konposizioa eta dosifikazioa ezartzea, bere erresistentzia, loditasuna, itsasgarritasuna 
eta/edo langarritasuna kontuan izanik eta adierazitako taulei eta abakoei jarraituz.  
EI3.2 Nahasketa jakin bat masatzeko eta birmasatzeko baldintzak, doigarritasun- eta heltze-denbora eta bizitza 
erabilgarria zehaztea. 
EI3.3 Giro-baldintzek nahasketen lantzean eta propietateetan duten eragina deskribatzea. 
EI3.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, nahasketak eskatzen dituen homogeneotasun-baldintzekin 
lantzea, eta adierazitako bolumenari eta epeari egokituta. 51 

 
 
 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

A4: Itsasgarriak eta junturak berdintzeko materialak prestatzea lantzeko argibideei jarraituz eta adierazitako loditasun- eta 
erresistentzia-baldintzak kontuan izanik. 

EI4.1 Zementuzko itsasgarri-nahasketa baten dosifikazioan zuzenketa ezartzea ura eman den emultsio batekin partez 
edo guztiz ordezteko.  
EI4.2 Nahasketa jakin bat masatzeko eta birmasatzeko baldintzak eta heltze-denbora eta bizitza erabilgarria 
zehaztea. 
EI4.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, itsasgarriak eskatzen dituen homogeneotasun-baldintzekin 
lantzea, eta adierazitako bolumenari eta epeari egokituta. 

 
Edukiak: 
1. Morteroak, hormigoiak eta pastak igeltserotzan eta estalduretan. 

- Laneko lekuan landutako morteroak eta pastak.  
- Mortero eta pasta aurredosifikatuak. 
- Hormigoiak: lantzea, osagaiak, motak, aplikazioak. 
- Osagaiak: aglomeratzaileak, gehigarriak, hareak eta ura. 
- Dosifikazioa, loditasuna, plastizitatea eta erresistentzia. Aplikazioak. 
- Araudia eta entseguak. 
- Eraikuntza-materialen CE markaketa. 
- Eraikuntza-materialetan dauden kalitate-markak edo -zigiluak. 

2. Itsasgarriak eta junturak berdintzeko materialak. 
- Zementuzko itsasgarriak. 
- Sakabanatuta dauden erretxinen itsasgarriak. 
- Itsasgarriak eta erreakzio-erretxinak batzeko materialak. 
- Osagaiak:  

• Aglomeratzaileak. 
• Gehigarriak. 
• Hondarrak. 
• Ura eta emultsioak. 

- Dosifikazioa, loditasuna eta plastizitatea.  
- Aplikazioak. 
- Araudia eta entseguak. 
- Eraikuntza-materialen CE markaketa. 
- Eraikuntza-materialetan dauden kalitate-markak edo -zigiluak. 

3. Morteroak, pastak, hormigoiak, itsasgarriak eta junturak berdintzeko materialak lantzea. 
- Pastak eta morteroak lantzeko prozesuak eta baldintzak:  

• Osagaien identifikazioa eta kontrola. 
• Dosifikazioak pisuan eta bolumenean, dosifikazio-zuzenketak.  
• Eskuzko baliabideen edo baliabide mekanikoen bitartez masatzea. 
• Ur-ekarpena. 
• Garraio-edukinontziak betetzea. 
• Morteroak eta pastak lantzeko ingurumen-baldintzak. 

- Hormigoiak lantzeko prozesuak eta baldintzak: 
• Osagaien identifikazioa eta kontrola. 
• Dosifikazioak pisuan eta bolumenean, dosifikazio-zuzenketak.  
• Eskuzko baliabideen edo baliabide mekanikoen bitartez masatzea. 
• Ur-ekarpena. 
• Garraio-edukinontziak betetzea. 
• Hormigoiak lantzeko ingurumen-baldintzak. 

- Itsasgarriak eta junturak berdintzeko materialak lantzeko prozesuak eta baldintzak: 
• Osagaien identifikazioa eta kontrola. 
• Dosifikazio-zuzenketak. 
• Eskuzko baliabideen edo baliabide mekanikoen bitartez masatzea. 
• Garraio-edukinontziak betetzea. 
• Itsasgarriak eta junturak berdintzeko materialak lantzeko ingurumen-baldintzak. 

- Ekipamenduak: 52 
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• Motak eta funtzioak (aukeratzea, egiaztatzea eta maneiatzea). 
- Babes-ekipamenduak: 

• Indibidualak. 
• Kolektiboak. 

- Lan- eta ingurumen-arriskuak; prebentzio-neurriak. 
- Ezarri berri diren material, teknika eta ekipo berritzaileak. 

 
 
 
 
5. prestakuntza-modulua: 
LAN-ARRISKUEN OINARRIZKO PREBENTZIOA ERAIKUNTZAN 
 
Kodea: MF1360_2 

5 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1360_2: Eraikuntzan arriskuak kontrolatzea oinarrizko mailan 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Laneko segurtasun eta osasunaren berezko jarduerak identifikatzea eraikuntzaren sektorean erregulatzen duen 
oinarrizko arau-esparruan, horien barnean laneko arriskuak prebenitzeko eta babesteko neurriek eta teknikek duten 
garrantzia balioetsiz, baita prebentzio-kudeaketaren premia ere.  

EI1.1 Lan-eremuetan osasunaren kontzeptuak duen esanahia azaltzea, barne hartzen dituen osagaiak identifikatuz.  
EI1.2 Lan-arriskuaren esanahia definitzea, kontzeptu hori arriskuaren kontzeptuarekin bereiziz, eta horiek balioesten 
diren eskalak deskribatuz.  
EI1.3 Lan-istripuaren eta gaixotasun profesionalaren arteko diferentziak aipatzea. 
EI1.4 Laneko istripuaren eta gorabeheraren arteko diferentziak identifikatzea, mota bakoitzak prebentzioaren eremuan 
dituen inplikazioak zehaztuz. 
EI1.5 Segurtasun-tekniken eta osasun-tekniken (industria-higienea, ergonomia, laneko medikuntza, prestakuntza eta 
informazioa) arteko diferentziak zehaztea, lehengoen artean prebentzioaren eta babesaren esanahia bereiziz eta 
horien garrantzia konparatuz. 
EI1.6 Legez definitutako ondorengo arduradunen funtzioak eta/edo betebeharrak aipatzea: sustatzailea, obra egiten 
den bitartean segurtasunaren eta osasunaren alorreko koordinatzailea, zuzendaritza fakultatiboa, kontratista, 
azpikontratista eta langile autonomoa. 
EI1.7 Prebentzio-zerbitzuen funtzioak laburtzea, eraikuntza-obretan prebentzio-baliabideen aginduzko presentzia nori 
aplikatzen zaion zehaztuz, baita presentzia hori noiz den beharrezkoa zehaztuz.  
EI1.8 Arrisku-prebentzioaren kudeaketa zer den definitzea, enpresako barneko kudeaketa-organoak eta enpresatik 
kanpokoak identifikatuz. 
EI1.9 Langileek segurtasun- eta osasun-alorrean dituzten eskubideak identifikatzea, babes, informazio, prebentzio-
alorreko prestakuntza, kontsulta eta parte-hartzerako eskubideen edukia zehaztuz. 
EI1.10 Langileek segurtasun- eta osasun-alorrean dituzten betebeharrak identifikatzea. 

A2: Lan-inguruneetan lan-arrisku orokorrak definitzea, baita prebentzio-sistemak ere, lan-arriskuen kontrolak eta langileen 
osasun-kontrolak betetzen dituzten funtzioak zehaztuz. 

EI2.1 Ingurunetzat eta lan-baldintzatzat zer ulertzen den aipatzea, baita lan-arriskuekin duten harremana aipatu ere.  
EI2.2 Laneko ingurumentzat zer ulertzen den deskribatzea, honako hauek zerrendatuz: 

- Bere osagaiak (fisikoa, kimikoa eta biologikoa). 
- Laneko ingurumen fisikoa zehazten duten aldagai nagusiak (tenperatura, hezetasuna, aireztapena, zarata, 

argiztapena, dardarak, erradiazioak eta beste batzuk), eta horietako bakoitzari lotutako arrisku nagusiak.  
- laneko ingurumen kimikoan ager daitezkeen kutsatzaile nagusien motak (solidoa, likidoa eta gaseosoa), 

eta horietako bakoitzari lotutako arrisku nagusiak.  
53 
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- Laneko ingurumen biologikoa kutsatu dezaketen organismo motak eta horietako bakoitzari lotutako arrisku 
nagusiak. 

EI2.3 Laneko karga fisiko eta mentaltzat zer ulertzen den deskribatzea, horien gehiegitasunari lotutako arriskuak 
zehaztuz. 
EI2.4 Lan-arriskuen kontroltzat zer ulertzen den adieraztea, horretarako babes kolektiboko ekipamenduak noiz erabili 
behar diren norbera babesteko ekipamenduak zein kasutan eta baldintzatan erabili behar diren zehaztuz. 

A3: Eraikuntzan larrialdiko eta lehen laguntzako egoeretan egin beharreko lehen esku-hartzeen printzipioak eta jardun-
irizpideak bereiztea, horien garrantzia eta ondorioak balioetsiz.  

EI3.1 Larrialdi-planak zer diren azaltzea, honako hauek identifikatuz:  
- Larrialdi-egoeren ohiko kausak. 
- Suteen aurka borroka egiteko sistemak. 
- Larrialdi-bideen eta -irteeren seinalizazioa. 
- Larrialdi-kasuetan beharrezkoa den baliabide materialei eta giza baliabideei buruzko informazioa 

(harremanetarako baliabideak, zuzenbideak, planoak eta beste batzuk).  
- Lehen esku-hartzeen garrantzia. 

EI3.2 Larrialdiko eta lehen laguntzako egoeren aurreko jardun-jarraibideak zehaztea, horietatik eratorritako ondorioak 
azalduz. 
EI3.3 Zaurituak dauden eta lehen laguntzak behar dituen behar bezala zehaztutako larrialdi-kasu praktiko batean: 

- Jardun-printzipioak eta -irizpideak adieraztea. 
- Jardun-eremu propioa ezartzea. 
- Arriskuak minimizatzeko eta zaurituak atenditzeko ekintzak proposatzea. 

A4: Eraikuntza-obretan lan-arriskuak identifikatzea, horien maiztasunaren arrazoiak eta ondorioen larritasuna argudiatuz, eta 
horiei lotutako prebentzioko oinarrizko irizpideak eta babes-ekipamenduak zehaztuz.  

EI4.1 Eraikuntza-sektoreko berezko lan-ezbeharren maiztasuna, larritasuna eta eraginaren indizeak interpretatzea, 
eraikuntza-sektoreko estatistiken balio absolutu eta erlatiboak eta sektore guztien multzoarenak konparatuz. 
EI4.2 Eraikuntza-sektoreko istripuen garrantzia eta maiztasuna argudiatzea horiek gertatu diren moduaren arabera, 
eta argitaratutako estatistiken arabera azken aldian gertatu diren istripu hilgarriak eta oso larriak gertatzeko moduaren 
arabera eta larritasuna kontuan izanik handienetik txikienera ordenatuz. 
EI4.3 Eraikuntza-obretan ohikoak diren lan-arriskuak zehaztea, horiei lotutako prebentzio- eta babes-neurriak lotuz. 
EI4.4 Laneko leku jakin bateko lan-arrisku bereizgarriak identifikatzea, lotuta egon daitezkeen beste laneko leku 
batzuk adieraziz (aurretikoak, ondorengoak eta aldiberekoak), eta lotura horrek arriskuengan izan dezakeen eragina 
balioetsiz, bereziki aldiberekotasunaren kasuan. 
EI4.5 Makina mota jakin batzuen lan-arrisku bereizgarriak identifikatzea. 
EI4.6 Eraikuntza-obretan ohikoak diren produktu kimiko jakin batzuei lotutako lan-arriskuak identifikatzea. 
EI4.7 Eraikuntza-obra errealen garapenari buruzko irudiak, bideoak eta/edo idatzizko txostenak abiapuntutzat hartuz 
seguruak ez diren baldintzak eta praktikak identifikatzea. 
EI4.8 Ezarpen-fasean lortu behar diren obretako elementuen (hesi perimetrala, behin-behineko instalazioak eta beste 
batzuk) funtzioa identifikatzea eta deskribatzea. 
EI4.9 Obra eta makinen seinalizazioa zuzen identifikatu eta interpretatzea, segurtasun- eta osasun-planen arabera 
non egon behar duen kokatuta zehaztuz. 

A5: Obra baten laneko leku mota desberdinetarako segurtasun- eta osasun-planaren aginduak identifikatzea, segurtasun- 
eta osasun-planak eta obra-planoak abiapuntutzat hartuz aplikatu behar diren neurriak interpretatuz. 

EI5.1 Segurtasun- eta osasun-plan baten xedea eta edukia deskribatzea, honako hauek zehaztuz: 
- Nork egin behar duen nahitaez segurtasun- eta osasun-plan bat. 
- Nork duen eskubidea plan hori kontsultatzeko. 
- Zer arrazoiren ondorioz aldatu daitekeen. 

EI5.2 Laneko lekuen kasu praktiko desberdinetan, segurtasun- eta osasun-planean bildutakoaren arabera langileei 
eman behar zaizkien aginduak eta neurriak zehaztea. 
EI5.3 Laneko leku bat segurtasun- eta osasun-plan baten arabera egikaritzeko eskatzen diren behin-behineko 
instalazioak, seinalizazioa, baliabide osagarriak eta babes kolektiboko baliabideak zehaztea. 
EI5.4 Gorabehera-liburuaren xedea eta edukia deskribatzea. 

A6: Norbera babesteko ekipamenduak (NBE/EPI) erabili eta mantentzearen garrantzia eta premia balioestea egoera 
desberdinetan, langileek horiekin zuzen dihardutela kontuan izanik, irizpide espezifikoen arabera.  

EI6.1 Jarduera jakin batean beharrezkoak diren norbera babesteko ekipamenduak zuzen aukeratu eta erabiltzea 
irizpide espezifikoen arabera. 
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EI6.2 Norbera babesteko ekipamenduak ezarritako irizpideen arabera biltegiratzeko, mantentzeko eta kontserbatzeko 
eragiketak deskribatzea eta aplikatzea. 
EI6.3 Emandako norbera babesteko ekipamendu bat erabiltzeko egokia den balioestea, ezarritako irizpideen arabera. 
EI6.4 Norbera babesteko ekipamendua erabiltzeari, zaintzeari, biltegiratzeari eta aurkitutako edozein akats, anomalia 
edo kalteren berri emateari loturik langileek dituzten betebeharren garrantzia azaltzea. 
EI6.5 Eraikuntza-obra errealen garapenari buruzko irudiak, bideoak eta/edo idatzizko txostenak abiapuntutzat hartuz 
norbera babesteko ekipamenduei loturik seguruak ez diren baldintzak diskriminatzea. 

A7: Babes kolektiboko ekipamenduen kokapenaren, instalazioaren eta mantentzearen garrantzia eta premia balioestea, 
garatu beharreko lanetarako egokiak diren kontuan izanik. 

EI7.1 laneko leku baten edo obra baten behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, babes kolektiboko ekipoen 
kokalekua proposatzea. 
EI7.2 Babes kolektiboko ekipamenduak biltegiratzeko, mantentzeko eta kontserbatzeko eragiketak deskribatzea eta, 
hala dagokionean, aplikatzea. 
EI7.3 Emandako babes kolektiboko ekipamendu bat erabiltzeko egokia den balioestea, ezarritako irizpideen arabera. 
EI7.4 Babes kolektiboko ekipamendua erabiltzeari, zaintzeari, biltegiratzeari eta aurkitutako edozein akats, anomalia 
edo kalteren berri emateari loturik langileek dituzten betebeharrak zerrendatzea. 
EI7.5 Eraikuntza-obra errealen garapenari buruzko irudiak, bideoak eta/edo idatzizko txostenak abiapuntutzat hartuz 
babes kolektiboko ekipamenduei loturik seguruak ez diren baldintzak eta praktikak diskriminatzea. 

A8: Baliabide osagarrien erabilera, kokapen, instalazio eta mantentzearen garrantzia eta premia definitzea, garatu beharreko 
lanetarako egokiak diren eta langileek horiek behar bezala erabiltzen ote dituzten balioetsiz. 

EI8.1 Aldamioak muntatzerakoan, desmuntatzerakoan edo nabarmen aldatzerakoan zuzendaritzaren nola 
egikaritzaren arduradunei eska dakizkiekeen baldintzak zehaztea. 
EI8.2 Aldamio batek bere egonkortasuna ziurtatzeko eta bertatik pertsonen edo gauzen erorketa prebenitzeko izan 
behar dituen instalazio- eta erabilera-baldintzak deskribatzea. 
EI8.3 Esku-eskailera batek bere egonkortasuna ziurtatzeko eta bertatik pertsonen edo gauzen erorketa prebenitzeko 
izan behar dituen instalazio- eta erabilera-baldintzak deskribatzea. 
EI8.4 Baliabide osagarri jakin batean onargarriak diren instalazio- eta erabilera-baldintzak deskribatzea. 
EI8.5 Baliabide osagarri jakin bat erabiltzeari, zaintzeari, biltegiratzeari eta aurkitutako edozein akats, anomalia edo 
kalteren berri emateari loturik langileek dituzten betebeharrak zerrendatzea. 
EI8.6 Eraikuntza-obra errealen garapenari buruzko irudiak, bideoak eta/edo idatzizko txostenak abiapuntutzat hartuz 
baliabide osagarriei loturik seguruak ez diren baldintzak eta praktikak diskriminatzea. 

 
Edukiak: 
1. Laneko segurtasuna eta osasuna. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 

- Lana eta osasuna: osasunaren definizioa eta osagaiak; arrisku profesionalak, arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako kalteak: lan-istripuak eta gaixotasun profesionalak; gertakariak, lanetik eratorritako beste 

patologia batzuk. 
- Segurtasun-teknikak: prebentzioa eta babesa.  
- Osasun-teknikak: higiene industriala, ergonomia, laneko medikuntza, prestakuntza eta informazioa. 
- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua. Alor honetako oinarrizko eskubideak (babesa, 

informazioa, prebentzio-arloko prestakuntza, kontsulta eta parte-hartzea) eta betebeharrak. 
- Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa: segurtasun-baldintzei lotutako arriskuak; laneko ingumenari lotutako 

arriskuak; lan-karga eta nekea; arriskuak kontrolatzeko funtsezko sistemak; babes kolektiboa eta indibiduala.  
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Langileen osasunaren kontrola. 
- Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak: laneko segurtasunari eta osasunari lotutako erakunde 

publikoak; langileen ordezkaritza, eskubideak eta betebeharrak. Prebentzio-lanaren antolaketa: oinarrizko 
errutinak. Dokumentazioa: biltzea, lantzea eta artxibatzea. 

- Lehen laguntzak: jarduteko oinarrizko irizpideak. 
2. Segurtasuna eraikuntzan. 

- Eraikuntzako segurtasunaren oinarrizko arau-esparrua: obretako segurtasun-arduraduna eta funtzioak 
(sustatzailea, obra egiten den bitartean segurtasunaren eta osasunaren alorreko koordinatzailea, zuzendaritza 
fakultatiboa, kontratista, azpikontratista eta langile autonomoa). 

- Enpresan prebentzioa antolatzea eta integratzea: prebentzio-zerbitzuak.  
- Eraikuntzaren sektoreko ohiko arriskuak: istripu moduak, eta lotutako prebentzio- eta babes-neurriak.  
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- Arrisku-prebentzioa eraikuntzako laneko lekuetan (lanen deskribapena, erabilitako baliabide osagarriak eta 
makinaria, garapen-faseak, aurretiazko, ondorengo eta aldibereko laneko lekuak, arrisku bereizgarriak eta babes-
neurriak), honako hauetan: laneko leku osagarriak; eraispenak; lur-mugimenduak; zimendatzeak; hormigoi-
egiturak; metal-egiturak; itxiturak eta zatiketak; estalkiak; akaberak; arotzeria, sarrailagintza eta beiragintza; 
instalazioak. 

- Arriskuen prebentzioa urbanizazioko laneko lekuetan: lur-berdinketak; drainatzeak; bidezoruak; oinezkoentzako 
areak; hormak eta defentsa-obrak; zubiak eta pasabideak; hiri-zerbitzuen sareak; seinalizazioa eta balizamendua. 

- Lurpeko obren, obra hidraulikoen eta itsasoko obren berezko arrisku-prebentzioa.  
- Eraikuntzaren sektoreko seguruak ez diren baldintza eta praktika bereizgarriak.  
- Obra-ezarpenaren prebentzioaren garrantzia: hesi perimetralak; ibilgailuak eta pertsonak sartu eta ateratzeko 

ateak eta horiek zirkulatzeko bideak; garabien kokapena eta akzio-erradioa; hartuneak eta banaketa-sareak; 
ukitutako zerbitzuak; lokal higieniko-sanitarioak; behin-behineko instalazioak; tailerrak; obra-metaketak; obra eta 
makinen seinalizazioa.  

- Norbera babesteko ekipamenduak: jartzea; erabilerak eta betebeharrak; mantentzea.  
- Babes kolektiboko ekipamenduak: jartzea; erabilerak eta betebeharrak; mantentzea.  
- Baliabide osagarriak: jartzea; erabilerak eta betebeharrak; mantentzea. 

 
 
 
 
6. prestakuntza-modulua: 
HARRI NATURALA JARTZEKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0231 

6 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eraikuntza-obren elementuen eta multzoen zuinketa egitea planoak eta gainerako dokumentazio teknikoa interpretatuz, 
arduradunak gainbegiratuta. 

EI1.1 Eraikuntza-obren proiektu eta planen dokumentazio teknikoa aukeratu eta interpretatzea, egikaritzearen, 
kalitatearen eta segurtasunaren irizpideak eta baldintzak identifikatuz. 
EI1.2 Zuinketarako beharrezko tresnak eta lanabesak hautatzea eta erabiltzea.  
EI1.3 Neurrien abiapuntuko edo jatorriko erreferentziak ezagutzea, posizio espazial egokian kokatuz.  
EI1.4 Aurkitu daitezkeen desbideratzeak konpentsatzeko beharrezko doikuntzak proposatzea, beharrezko krokisak 
eta azalpenak erabiliz. 
EI1.5 Erreferentzia-lerroak jatorrizkoetatik abiatuz kokatzea, jasotako posizio-ezaugarriak errespetatuz. 
EI1.6 Markaketa egitea txantiloien eta/edo neurketa-lanabesen bitartez. 
EI1.7 Ainguraketa-elementuen zuinketa zuzena aldizka egiaztatzea, jatorrizko erreferentzia-lerroak abiapuntutzat 
hartuz neurtuta.  

A2 Harri naturaleko harlangaitz-hormako fabrikak eraikitzea, zuinketa eta dokumentazio tekniko jakin baten arabera, 
segurtasun-baldintzetan eta kalitate-irizpideak errespetatuz, arduradunak gainbegiratuta. 

EI2.1 Harri naturaleko piezen metaketa, manipulazioa eta lekualdaketa egiteko eragiketak egitea, ezarrita dauden 
segurtasun-baldintzak eta prozedurak betez.  
EI2.2 Harlangaitzak lantzea harri gordinetik abiatuz, zehaztutako harlangaitz-horma motarako eskatutako ezaugarriei 
erantzunez, eta handienak eta erregularrenak baoen izkinetarako eta errematetarako erreserbatuz. 
EI2.3 Ezarrita dauden dimentsio eta lodierak mantentzea, lautasunari eta plomatzeari dagokienez zehaztutako 
baldintzak eta perdoiak kontuan izanik. 
EI2.4 Elementuen arteko topaguneak egitea zehaztutako lotura lortuz. 
EI2.5 Karga-habeak, aurrefabrikatuak edo osoko piezak jartzea, arduradunak gainbegiratuta. 
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EI2.6 Multzo-plano batean definitutako bao berezi bat lortzeko beharrezko lanak egitea, prozesuaren faseetako 
bakoitza zuzen egikarituz: zati-krokisak egitea, zuinketa, piezak prestatzea, egitura osagarria egitea eta muntatzea, 
eraikitzea, egitura osagarria kentzea eta garbiketa. 

A3: Harlanduzko obra eta parpainarria jartzeko sistema desberdinak egikaritzea, zuinketa eta dokumentazio teknikoa 
errespetatuz, segurtasun-baldintzetan eta kalitate-irizpideak errespetatuz, arduradunak gainbegiratuta. 

EI3.1 Harri naturaleko piezen metaketa, manipulazioa eta lekualdaketa egiteko eragiketak egitea, ezarrita dauden 
segurtasun-baldintzak eta prozedurak betez.  
EI3.2 Ezarrita dauden dimentsio eta lodierak mantentzea, lautasunari eta plomatzeari dagokienez zehaztutako 
baldintzak eta perdoiak kontuan izanik. 
EI3.3 Elementuen arteko topaguneak egitea zehaztutako lotura lortuz. 
EI3.4 Ezarritako zonetan parpainarrien artean eusteko elementu metalikoak aplikatzea. 
EI3.5 Karga-habeak, aurrefabrikatuak edo osoko piezak jartzea, arduradunak gainbegiratuta. 
EI3.6 Multzo-plano batean definitutako bao berezi bat lortzeko beharrezko lanak egitea, prozesuaren faseetako 
bakoitza zuzen egikarituz: zati-krokisak egitea, zuinketa, piezak prestatzea, egitura osagarria egitea eta muntatzea, 
eraikitzea, egitura osagarria kentzea eta garbiketa. 

A4: Elementu bereziak jartzeko prozesuak egikaritzea, zuinketa eta dokumentazio tekniko jakin baten arabera, segurtasun-
baldintzetan eta kalitate-irizpideak errespetatuz, arduradunak gainbegiratuta. 

EI4.1 Harri naturaleko piezen metaketa, manipulazioa eta lekualdaketa egiteko eragiketak egitea, ezarrita dauden 
segurtasun-baldintzak eta prozedurak betez.  
EI4.2 Itsasketa bidezko sistemen bitartez jartze-eragiketak egitea: morteroak eta erretxinak. 
EI4.3 Ainguraketa-sistemen bitartez jartze-eragiketak egitea. 
EI4.4 Topaguneak ebaztea material desberdinekin, jartzeko prozesuan eta obraren gainerakoan esku hartzen duten 
sistemekin, eskatzen den multzo-soluzioa lortzeko. 

A5: Fatxada transaireztatuen muntaketan ainguraketa-azpisistema finkatzea, fabrikatzailearen argibide teknikoei jarraikiz eta 
dokumentazio teknikoa interpretatuz, segurtasun-baldintzetan eta kalitate-irizpideak errespetatuz, arduradunak 
gainbegiratuta. 

EI5.1 Finkapen-elementuak euskarrian jartzea zuinketaren erreferentziei jarraikiz. 
EI5.2 Ainguraketaren azpisistema edo gorputza finkapen-elementuen gainean jartzea, emandako dokumentazio 
teknikoaren arabera. 
EI5.3 Egindako finkapenen erresistentzia eta kalitatea egiaztatzea. 

A6: Fatxada transaireztatuen muntaketan ainguraketa-azpisistemari estaldura-piezak lotzea eta/edo krokatzea, ainguraketen 
fabrikatzailearen argibide teknikoei jarraikiz eta dokumentazio teknikoa interpretatuz, segurtasun-baldintzetan eta kalitate-
irizpideak errespetatuz, arduradunak gainbegiratuta. 

EI6.1 Harri naturaleko piezen metaketa, manipulazioa eta lekualdaketa egiteko eragiketak egitea, ezarrita dauden 
segurtasun-baldintzak eta prozedurak betez.  
EI6.2 Isolamendu-panelak fatxada transaireztatuetan jartzea, obraren estankotasuna lortzeko, isolatzaileak fatxadako 
gainerako elementuekin izan ditzakeen interferentzia-puntuak konponduz, arduradunak gainbegiratuta. 
EI6.3 Lotzeko produktu kimikoak prestatzea eta aplikatzea fabrikatzailearen argibideen arabera. 
EI6.4 Estaldura-piezak ainguraketa-azpisistemara lotzea, espezifikazio teknikoei jarraikiz.  
EI6.5 Egindako loturen erresistentzia eta kalitatea egiaztatzea. 
EI6.6 Elementu bereziak ainguraketa-azpisistemaren gainean jartzea, proiektuaren espezifikazioen arabera, 
kokapena eta egonkortasuna egiaztatuz. 
EI6.7 Material desberdinak lotzeko sistema eta produktu desberdinak aplikatzea, fabrikatzailearen espezifikazioen 
arabera. 
EI6.8 Honako errakuntza hauek obran identifikatu eta konpontzea: euspenekoak, estaldura-pieza batzuen 
desegokitasuna (kolore-diferentzia, itxura, testura eta beste batzuk), lautasun- eta plomatze-akatsak eta junturen 
arteko espazioa. 
EI6.9 Zehazten diren estaldura-piezak desmuntatzea eta erretiratzea, horien manipulazio, garraio eta biltegiratzerako 
ezarritako argibideak eta prozedurak kontuan izanik. 

A7: Obran doikuntza-, akabera- eta erremate-eragiketak egitea, egokiak diren makinak, erremintak eta lanabesak erabiliz, 
arduradunak gainbegiratuta.  

EI7.1 Harri naturaleko piezak doitzea, makinak edo ebakitzeko eta mekanizatzeko erremintak modu seguruan erabiliz.  
EI7.2 Ebaketa eta mekanizazioa egitea lanabes espezifikoak (barautsak, diskoak, esku-erremintak) aukeratuz eta 
erabiliz. 
EI7.3 Ezarrita dauden obrako akabera-eragiketak egitea, produktuen espezifikazio teknikoetan adierazitako 
dosifikazioarekin eta denborekin. 57 
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EI7.4 Multzo-plano batean definitutako eraikuntza-elementu bereziak (arkuak, dintelak, erlaitzak, zutabeak eta abar) 
jartzea, prozesuaren faseetako bakoitza zuzen identifikatuz eta egikarituz: zati-krokisak egitea, zuinketa, piezak 
prestatzea, eraikitzea eta garbiketa. 
EI7.5 Multzo-plano batean definitutako erremate bereziak egikaritzea, prozesuaren faseetako bakoitza zuzen 
identifikatuz eta egikarituz: zati-krokisak egitea, zuinketa, piezak prestatzea, eraikitzea eta garbiketa. 
EI7.6 Adierazitako juntura-tratamendua egitea. 
EI7.7 Egindako jartze-obra garbitzea, gera daitezkeen mortero-arrastoak edo eraikuntzaz bestelako material arrotzak 
ezabatuz. 

A8: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI8.1 Arduraz jokatzea giza harremanetan zein egin beharreko lanetan.  
EI8.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI8.3 Zuhurtziaz eta jasotako argibideen arabera ekitea egitekoei, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen 
saiatzea. 
EI8.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI8.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI8.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea. 

 
Edukiak: 
1. Harri naturaleko hainbat elementuren zuinketa. 

- Informazio teknikoa interpretatzea. 
- Zuinketa-tresnak eta -lanabesak aukeratzea eta erabiltzea. 
- Abiapuntuko erreferentziak kokatzea. 
- Erreferentzia-lerroen kokapena. 
- Krokis errazak egitea. 
- Txantiloiak erabiltzea. 
- Ate eta leihoetarako baoak kokatzea. 
- Egiaztapenak. 
- Desbideratzeen identifikazioa. 
- Desbideratzeen doikuntzak eta konpentsazioa.  

2. Harlanduzko obrako fabrikak egitea. 
- Harlangaitzak metatu, manipulatu eta lekuz aldatzea. 
- Harlanduak egitea. 
- Topaguneak eta traba egitea. 
- Bao bereziak egitea. 
- Nibelazioa, plomatzea eta lerrokatzea. 
- Hondakinen tratamendua. 

3. Harlanduzko obrako eta parpainarriko fabrikak egitea. 
- Harlanduak eta parpainarria metatu, manipulatu eta lekuz aldatzea. 
- Harlanduak eta parpainarriak jartzea 
- Topaguneak eta traba egitea. 
- Bao bereziak egitea. 
- Nibelazioa, plomatzea eta lerrokatzea. 
- Hondakinen tratamendua. 

4. Harri naturaleko elementu bereziak jartzea. 
- Elementu bereziak metatu, manipulatu eta lekuz aldatzea. 
- Itsaspen-sistemen bitartez jartzea. 
- Ainguraketa-sistemen bitartez jartzea. 
- Topaguneen ebazpena. 

5. Fatxada transaireztatuak muntatzea. Azpiegitura eramailearen ainguraketa. 
- Finkapen-elementuak jartzea. 
- Ainguraketa-azpisistema jartzea. 
- Egiaztapenak. 
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Harri naturala jartzea 

6. Fatxada transaireztatuak muntatzea. Estaldura-piezen lotura eta krokadura. 
- Elementu bereziak metatu, manipulatu eta lekuz aldatzea. 
- Isolamendu-panelak jartzea. 
- Ainguraketa-puntuak egiaztatzea. 
- Lotzeko produktu kimikoen prestaketa eta aplikazioa.  
- Estaldura-piezak azpiegiturara ainguratzea. 
- Piezen jartzea egiaztatzea. 
- Erroreen identifikazioa. 
- Beharrezko doikuntzak egitea. 
- Fatxada transaireztatuetako elementuak desmuntatzea. 

7. Harri naturala jartzeko obren doikuntza, akabera eta erremateak. 
- Harri naturaleko elementuen ebaketa- eta konformazio-eragiketak obran. 
- Makinen, erreminten eta lanabesen erabilera. 
- Errakuntza dimentsionalen banaketa harri naturaleko piezen artean. 
- Mekanizazioak egitea obran. 
- Harri naturaleko elementuen azken akaberako eragiketak. 
- Gainazaleko tratamendu fisikoen aplikazioa: leunketak. 
- Gainazaleko tratamendu kimikoen aplikazioa.  
- Akaberaren kalitatearen kontrola. 
- Harri naturaleko eraikuntza-elementu bereziak jartzea. 
- Saretak eta beste erremate berezi batzuk jartzea.  
- Materia desberdinen arteko lotura. 
- Junturen zigilatzea eta tratamendua. 
- Garbitzeko eta azken akaberako eragiketak.  

8. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea. 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz betetzea. 
- Antolakuntzaren produkzio-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 

 
 

59 

 
 
 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

60 



 
 

Harri naturala jartzea 

 
 
 
 

61 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 
ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-
MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

Akreditazioa izanez 
gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF1375:_2: 
Harlangaitz-horma, 
harlanduzko obra eta 
parpainarria jartzea 

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

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

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria. 

• Goi-mailako teknikaria eraikuntza eta obra 
zibilaren lanbide-arloan. 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko harri 
naturaleko lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 

• Eraikuntza eta obra zibilaren lanbide-arloko 
igeltserotza eta akaberen lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 

1 urte 3 urte 

MF1376_2:  
Harri naturaleko 
elementu bereziak 
jartzea 

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

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

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria. 

• Goi-mailako teknikaria eraikuntza eta obra 
zibilaren lanbide-arloan. 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko harri 
naturaleko lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 

• Eraikuntza eta obra zibilaren lanbide-arloko 
igeltserotza eta akaberen lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 

1 urte 3 urte 

MF1377_2:  
Fatxada 
transaireztatuak 
muntatzea 

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

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

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria. 

• Goi-mailako teknikaria eraikuntza eta obra 
zibilaren lanbide-arloan. 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko harri 
naturaleko lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 

• Eraikuntza eta obra zibilaren lanbide-arloko 
igeltserotza eta akaberen lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 

1 urte 3 urte 
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Harri naturala jartzea 

MF0869_1:  
Pastak, morteroak, 
itsasgarriak eta 
hormigoiak 

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

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

• Teknikaria eta goi-mailako teknikaria 
eraikuntza eta obra zibilaren lanbide-arloan. 

• Harri naturaleko teknikaria 
• Eraikuntza eta obra zibilaren lanbide-arloko 

igeltserotza eta akaberen lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. maila.  

1 urte 3 urte 

MF1360_2:  
Lan-arriskuen 
oinarrizko prebentzioa 
eraikuntzan 

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

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

• Goi-mailako teknikaria eraikuntza eta obra 
zibilaren, erauzketa-industrien eta zura, 
altzaria eta artelazkiaren lanbide-arloetan. 

• Lan-arriskuen prebentziorako goi-mailako 
teknikaria. 

• Eraikuntza eta obra zibilaren, erauzketa-
industrien eta zura, altzaria eta artelazkiaren 
lanbide-arloetako profesionaltasun-
ziurtagiriak, 3. maila. 

1 urte 

Laneko Arriskuen 
Prebentzioan 

ziurtagiria izatea 
derrigorrezko 

baldintza 

 
 
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 jartzeko tailerra 
 100 150 
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ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 

Kudeaketa-gela X X X X X 

Harri naturala jartzeko tailerra 
 X X X X  

 
 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

– Errotuladorez idazteko arbelak 
– Orri birakariak 
– Gelako materiala 
– Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia  
– Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak  
– Ikus-entzunezko ekipamenduak 
– Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta 

Internet 
– Espezialitateko software espezifikoa. 

Harri naturala jartzeko tailerra 
 

– Marrazketa-elementuak. Neurketa-lanabesak zuinketetarako.  
– Hargintzako eta igeltserotzako erremintak.  
– Ebakitzeko makinak eta erremintak. Konformazio-

ekipamenduak: disko-makinak, ebakitzeko eta leuntzeko 
diskoak, zulagailuak, artekagailuak eta abar.  

– Produktu kimikoak. Aplikatzeko ekipamenduak eta erremintak. 
– Pastak, morteroak, itsasgarriak, junturak berdintzeko 

materialak eta hormigoiak 
– Altxatzeko, manipulatzeko eta garraiatzeko ekipamenduak. 

Baliabide osagarriak: aldamioak, poleak, muntaketa-falkak. 
Behin-behineko instalazioak. 

– Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak. 
– Ainguraketa-azpisistemaren elementu espezifikoak: lokailuak, 

mentsulak, profil metalikoa, torlojuteria, torloju 
autozulatzaileak, ainguraketa puntual erregulagarriak ala ez, 
loturak/ahokadurak, zorro plastikoak. Ainguraketa-mortero eta 
-itsasgarriak. Zigilatzaileak, zigilatzeko eta ainguraketa 
kimikorako pistolak. Espatulak, albo-juntagailuak, galgak, 
banagailuak eta falkak.  

– Isolamendu-panelak.  
– Erremate-elementuak: izkinetakoak, saretak, baberoak eta 

beste batzuk. Harri landugabea, zaborrak, harlangaitzak, 
harlanduxkoak. Harlanduak. Parpainarria. 

– Elementu bereziak: gainak, eta abar. 
– Estaldura-piezak harri naturalean, zeramikoak, zuraren, 

metalaren eta beste material batzuen deribatuak. 
 

 
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. 
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Harri naturala jartzea 

Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 
ikasle izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 

 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea 
- 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
- Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
- Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

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

ezartzen den araudiaren arabera. 
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