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IZENA 
ITURGINTZAKO ETA ETXEKO BEROTZE- ETA GIROTZE-INSTALAZIOETAKO LANAK 
 

KODEA 
IMAI0108 
 

LANBIDE-ARLOA 
Instalazioa eta mantentze-lanak 

 

LANBIDE-EREMUA 
Hotza eta aire-girotzea 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IMA367_1 Iturgintzako eta etxeko berotze- eta girotze-instalazioetako lanak (182/2008 EDa). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 
 

GAITASUN OROKORRA 
Hodiak instalatzea: hainbat materialez eginiko hodiak (instalazio-motaren arabera) prestatzea, ebakitzea eta lotzea, eta 
etxean erabiltzeko aparatu sanitarioak, erradiadoreak eta girotze-aparatuak muntatzea eta/edo desmuntatzea, kalitate- eta 
segurtasun-kondizio egokietan, eta ezarritako arauen arabera. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1154_1: Hodiak instalatzea, ura eramateko hodiak eta hustubideak prestatuz, ebakiz eta lotuz. 
 
-  UC1155_1: Etxean erabiltzeko aparatu sanitario, erradiadore eta girotze-aparatuen oinarrizko instalazio- eta 

mantentze-lanak egitea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 

 
Lanbide-esparrua 
Etxean erabiltzeko hodi eta aparatu sanitarioen, erradiadoreen eta girotze-aparatuen instalazioak muntatzen eta 
haien mantentze-lanak egiten dituzten sektore publiko eta/edo pribatuetako enpresetan egiten du lan profesional 
honek. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Etxean erabiltzeko hodi, erradiadore, aparatu sanitario eta girotze-aparatuak muntatzen eta/edo haien mantentze- 
eta konponketa-lanak egiten dituzten iturgintza-enpresetan egiten du lan. 
 

Lanbideak edo lanpostuak 

7220.001.4 Iturgin instalatzaile-muntatzailea. 
7220.003.6 Hodi-instalatzailea, oro har hartuta. 
Berokuntza-instalazioen mantentzailea. 
Girotze-instalazioen mantentzailea. 
Ureztapen-sareen eta iturri apaingarrien instalatzaile mantentzailea. 
Suteen aurkako sareen instalatzaile mantentzailea. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1154_1 Hodi-instalazioa. 170 

UF0408: Hodien zuinketa eta 
prestaketa 

50 

UF0409: Hodien manipulazioa eta 
mihiztaketa 

90 

UF0410: Aparatuen eta hodien 
instalazioko arriskuen prebentzioa eta 
lan- eta ingurumen-segurtasuna 
(zeharkakoa) 

30 

MF1155_1: Aparatu sanitarioen eta 
girotze-elementuen instalazioa eta 
mantentze-lanak. 

180 

UF0411: Etxean erabiltzeko aparatu 
sanitarioen instalazioa eta mantentze-
lanak 

60 

UF0412: Etxean erabiltzeko berogailu 
eta girotze-aparatuen instalazioa eta 
abiaraztea 

90 

UF0410: Aparatuen eta hodien 
instalazioko arriskuen prebentzioa eta 
lan- eta ingurumen-segurtasuna 
(zeharkakoa) 

30 

MP0090: Iturgintzako eta etxeko berotze- 
eta girotze-instalazioen eragiketetako 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak. 

160 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 480 
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 

1. gaitasun-atala 
HODIAK INSTALATZEA, URA ERAMATEKO HODIAK ETA 

HUSTUBIDEAK PRESTATUZ, EBAKIZ ETA LOTUZ 

 
2. gaitasun-atala 

APARATU SANITARIO, ERRADIADORE ETA  
GIROTZE-APARATUEN OINARRIZKO INSTALAZIO- ETA 

MANTENTZE-LANAK EGITEA 
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1. gaitasun-atala  
HODIAK INSTALATZEA, URA ERAMATEKO HODIAK ETA 
HUSTUBIDEAK PRESTATUZ, EBAKIZ ETA LOTUZ 

 
Kodea: UC1154_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Iturgintza-instalaziorako elementuak eta materialak biltzea, prestatzea eta aurkeztea. 
BI1.1 Instalazioaren plano eta krokis sinpleak behar bezala interpretatzen dira. 
BI1.2 Instalaziorako behar den materiala jarraibideak betez biltzen da. 
BI1.3 Lantegia eta erremintak erabiltzeko prest dauden begiratzen da. 
BI1.4 Piezak emandako neurrien arabera neurtzen, markatzen eta ebakitzen dira. 
BI1.5 Instalatu beharreko hodiak aurkeztean, ondo jarrita daudela bermatzen da. 

LB2: Hodiak aurkezteko, lerrokatzeko, nibelatzeko eta lotzeko lanak egitea, ezarritako jarraibideei eta segurtasun-
neurriei jarraituz. 

BI2.1 Hodiak ebakitzeko, hariztatzeko, kurbatzeko eta lotzeko lanak egiteko, argibideei jarraitzen zaie. 
BI2.2 Hodiaren euskarriak, ainguratze-puntuak eta formak jartzean, ezarritako espezifikazioak betetzen dira. 
BI2.3 Instalazioko elementuak eta hodiak mihiztatzeko, kontuan hartzen dira ezarritako lerrokatzea eta nibelazioa. 
BI2.4 Egiaztatzen da bibraziorik ez dagoela eta eroanbideak isolatuta daudela, argibideei jarraituz. 
BI2.5 Kanalizazioak garbitzeko, pintatzeko eta babesteko, ezarritako materialak erabiltzen dira. 

LB3: Euri-urak eramateko kanalizazioak jartzea, haien mantentze-lanak egitea, eta haiek konpontzea eta martxan 
jartzea, argibideei jarraituz eta ingurumen-arauak errespetatuz. 

BI3.1 Euri-urentzako eroanbideak instalatzeko behar den egitura muntatzean (aldamioak, lan bertikala, eusteak eta 
abar), ezarritako jarraibideak eta altuerako lanak egiteari buruzko araudiak —indarrean daudenak— betetzen dira. 
BI3.2 Euri urentzako hodien aurreko marraketa eta behin-behineko aurkezpena egitean, jasotako jarraibideak 
hartzen dira oinarri. 
BI3.3 Etxebizitzetako euri-urak eramateko ontziak jartzean, argibideei jarraitzen zaie. 
BI3.4 Erretenak jartzean eta lotzean, ezarritako jarraibideak eta segurtasun-arauak betetzen dira. 
BI3.5 Euri-uren instalazioen mantentze-, kontserbazio- eta konponketa-lanak egitean, ezarritako argibideei 
jarraitzen zaie. 
BI3.6 Altuerako instalazioen muntaketa-lanak egitean, zorrotz betetzen dira ezarritako segurtasun-neurri guztiak. 

LB4: Ur-hargune eta -kanalizazioak eta hustubideak finkatzea eta egiaztatzea. 
BI4.1 Ur-harguneak eta -kanalizazioak eta hustubideak finkatzeko sistemak egitean, ezarritako jarraibideak 
betetzen dira. 
BI4.2 Ezarritako zehaztasunarekin nibelatzen dira instalatutako hodiak. 
BI4.3 Sareko ur-hargunea instalatzeko hodi-muntaketan, ezarritako jarraibideak betetzen dira. 
BI4.4 Hustubide-sistema instalatzean, argibideei jarraitzen zaie. 
BI4.5 Instalazioaren estankotasun-probak egitean, argibideei jarraitzen zaie. 
BI4.6 Instalazioa babesteko, isolatzaile egokiak, pinturak eta/edo forrua, inpaktuen kontrako isolatzaileak eta abar 
erabiltzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Eskuzko makinak eta makina elektroeramangarriak. Eskuzko erreminta. Neurketa- eta egiaztatze-tresnak. Hainbat 
materialetako hodiak. Ebakitzeko, tolesteko eta hariztatzeko ekipamenduak. Soldadura-ekipoa eta lotura. Segurtasun- 
eta higiene-materiala. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Saneamendu eta euri-uretarako hustubide bertikal eta horizontalen sareak. Korrosioaren kontrako babesa duten hodiak. 
Ura eramateko eta hornitzeko hodiak —hainbat materialetakoak— instalatzea, saneamendu, ureztatze eta suteen 
kontrako sistemetarako. Ura eramateko instalazioak, ezkutukoak edo begi-bistakoak. Euri-uren kanalizazioa. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Plano eta krokis sinpleak. Iturgintzako katalogoak eta informazioa. Arauak, ingurumenari buruzkoak barne. Industria-
araudiak. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
ETXEAN ERABILTZEKO APARATU SANITARIO, ERRADIADORE ETA 
GIROTZE-APARATUEN OINARRIZKO INSTALAZIO- ETA  
MANTENTZE-LANAK EGITEA 

 

Kodea: UC1155_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Aparatu sanitarioak (konketak, komunak, harraskak, bainuontziak) muntatzea, desmuntatzea, haien mantentze-
lanak egitea eta haiek instalatzea, eta ondo funtzionatzen duten begiratzea, argibideei jarraituz. 

BI1.1 Aparatuen, sifoien, txorroten eta iturgintzako osagarrien behin-behineko aurkezpena egiten da nibelatuta eta 
eustea markaketa bidez ezarrita. 
BI1.2 Aparatuen euskarriak eta behin betiko finkatzeak jarraibideen arabera jartzen dira. 
BI1.3 Txorrotak eta osagaiak jarraibideak betez jartzen eta finkatzen dira. 
BI1.4 Ur sanitarioa eta hustubidekoa kontsumo-aparatuarekin (zirkuitu hidraulikoarekin) konektatzean, argibideei 
jarraitzen zaie. 
BI1.5 Aparatu sanitarioen eta ur bero sanitarioa ekoizteko aparatuek ondo funtzionatzen duten begiratzen da, eta 
haien estankotasuna, segurtasunak eta prestazioak aztertzen dira, argibideei jarraituz. 
BI1.6 Iragazkien eta aparatu sanitarioen mantentze- eta garbiketa-lanak argibideei jarraituz egiten dira. 
BI1.7 Aparatu sanitarioak eta txorrotak (zisternak, erregulazio-giltzak, fluxometroak, txorrota aurrezleak, etab.) 
erregulatzean, argibideei jarraitzen zaie. 

LB2: Etxean erabiltzeko termo elektrikoak eta ur bero sanitarioa ekoizteko beste aparatu batzuk ezartzea eta martxan 
jartzea, argibideei jarraituz. 

BI2.1 Ur bero sanitarioa ekoizteko aparatuaren behin-behineko aurkezpena egitean, argibideei jarraitzen zaie. 
BI2.2 Aparatuen euskarriak eta behin betiko finkatzeak jartzean, ezarritako irizpideak betetzen dira. 
BI2.3 Ur-zirkuituan konektatzean, argibideei jarraitzen zaie. 
BI2.4 Gasoleoa, gasa eta abar hornidura-hargunearekin konektatzean, aintzat hartzen da ezarritako prozedura. 
BI2.5 Ur bero sanitarioa ekoizteko aparatuaren erregulazioa eta funtzionamendua ezarritako aginduekin bat 
datozen begiratzen da, gainbegiradapean. 

LB3: Etxeko galdarak ezartzea eta martxan jartzea, argibideei jarraituz. 
BI3.1 Galdararen behin-behineko aurkezpena egitean, argibideei jarraitzen zaie. 
BI3.2 Aparatuen euskarriak eta behin betiko finkatzeak argibideei jarraituz jartzen dira. 
BI3.3 Aparatuen babesak nibelatu, marratu, ainguratu eta jartzean, argibideei jarraitzen zaie, eta kontuan hartzen 
dira fabrikatzailearen arauak. 
BI3.4 Argibideei jarraituz konektatzen dira hargune eta aparatuekin. 
BI3.5 Galdara argibideei jarraituz jartzen da martxan. 

LB4: Etxean erabiltzeko erradiadoreak, haizagailuak eta beste girotze-elementu batzuk ezartzea eta martxan jartzea, 
argibideei jarraituz. 

BI4.1 Girotze-aparatuaren behin-behineko aurkezpena egitean, argibideei jarraitzen zaie. 
BI4.2 Aparatuen euskarriak eta behin betiko finkatzeak gainbegiradapean jartzen dira. 
BI4.3 Aparatuen babesak nibelatu, marratu, ainguratu eta jartzean, argibideei jarraitzen zaie, eta kontuan hartzen 
dira fabrikatzailearen arauak. 
BI4.4 Argibideei jarraituz konektatzen da aparatua hargune eta puntu terminalekin. 
BI4.5 Ura betetzeko lanak eta purgatze- eta zebatze-lanak argibideei jarraituz egiten dira. 
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LB5: Arriskuak prebenitzeko, segurtasuna bermatzeko eta ingurumena zaintzeko neurriak aplikatzea, gerta litezkeen 
istripuak saihesteko, argibide eta arauei jarraituz. 

BI5.1 Erremintak eta makinak maneiatzean, eta aparatu sanitarioak eta ur bero sanitarioa ekoizteko aparatuak eta 
objektu arriskutsuak garraiatzean eta manipulatzean, istripurik ez gertatzeko hartu beharreko prebentzio- eta 
segurtasun-neurriak hartzen dira. 
BI5.2 Instalazioaren segurtasun-neurriak (presio, gas-metaketa, tenperatura, zirkuitulabur eta ur-itzulerei 
dagozkienak) gainbegiradapean hartzen dira, ezarritako arauekin eta aginduekin bat. 
BI5.3 Instalazioko hondakinak ezabatu, jaso eta biltegiratzean, aintzat hartzen dira birziklatzeko aukera eta 
ingurumen-araudia. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Eskuzko makinak eta makina elektroeramangarriak. Eskuzko erreminta. Neurketa- eta egiaztatze-tresnak. Iturgintzako 
aparatuak, aparatu sanitarioak eta ur bero sanitarioa ekoiztekoak. Piezak eta hodiak. Segurtasun- eta higiene-materiala. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Iturgintzako aparatuen instalazioak. Aparatu sanitarioen instalazioa. Etxean erabiltzeko berogailuen eta berokuntza-
aparatuen instalazioa. Iturgintzako elementuen mantentze- eta konponketa-lanak. Erradiadoreak, haizagailuak edo beste 
girotze-elementu batzuk ezartzea eta martxan jartzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Plano eta krokis sinpleak. Iturgintzako katalogoak eta informazioa. Muntaketa eta mantentze-lanetako jarraibideak. 
Uraren barne-instalazioetarako oinarrizko arauak. Dokumentazioari eta izapidetzeari buruzko arauak. Ur-hornidurako 
barne-instalazioetarako agindu teknikoak. Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak. Araudiak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
HODI-INSTALAZIOA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

APARATU SANITARIOEN ETA GIROTZE-ELEMENTUEN 
INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK 

 
3. prestakuntza-modulua:  

ITURGINTZAKO ETA ETXEKO BEROTZE- ETA  
GIROTZE-INSTALAZIOEN ERAGIKETETAKO LANEKOAK EZ 

DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK  
  

1 

2 
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1. prestakuntza-modulua:  
HODI-INSTALAZIOA 
 

Kodea: MF1154_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1154_1: Hodiak instalatzea, ura eramateko hodiak eta hustubideak 

prestatuz, ebakiz eta lotuz. 
 

Iraupena: 170 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
HODIEN ZUINKETA ETA PRESTAKETA 
 
Kodea: UF0408 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Hodi-instalazioei buruzko informazioa, jarraibideak eta dokumentazio teknikoa interpretatzea, behar diren material, ekipo 
eta elementuak prestatuz. 

EI1.1 Hodiak instalatzeko behar diren material, ekipo eta elementuei buruzko informazioa bilatzea eta interpretatzea. 
EI1.2 Informazio grafikoa interpretatzea (marrazkiak eta krokisak), hodi-instalazioetako elementuak identifikatuz. 
EI1.3 Materialen, ordezko piezen eta ekipoen beharrak identifikatzea, egin beharreko lanen arabera. 
EI1.4 Egin beharreko lanen erremintak eta ekipoak prestatzea. 
EI1.5 Lanpostua antolatzea: behar diren garbiketa- eta mantentze-lanak egitea. 

A2: Ur-hodiak abiarazteko prestatzeko lanak egitea, instalatzeko argibideei jarraituz. 
EI2.1 Erretenak irekitzeko zer ekipo eta erreminta erabiltzen diren identifikatzea. 
EI2.2 Ekipo horien ezaugarriak eta funtzionatzeko modua deskribatzea. 
EI2.3 Eroanbide-instalazio baterako erretenak prestatzeko lanak egitean: 

- Egin beharreko esku-hartzeetan erabiltzeko materialak eta ekipoak biltzea. 
- Eroanbideen ibilbidea zuzentzea, nibelatzea eta marratzea. 
- Ekipo egokiekin erretenak irekitzea. 
- Hodiak emandako neurrien arabera ebakitzea. 
- Esku hartzeko puntua edo gainazalak prestatzea eta egokitzea. 
- Soberan dauden materialak araudiaren arabera ezabatzea. 

 

Edukiak: 

1.  Oinarrizko eragiketak eta unitate-sistemak: 
- Zenbaki osoekin eta hamartarrekin egiten diren eragiketak: hiruko erregela. 
- Sistema metriko hamartarra: luzera, azalera, bolumena. 
- Geometria: 

• Perimetroen, azaleren eta bolumenen kalkulua. 

• Pitagoras-en teorema. 
- Beste neurketa-unitate batzuk. Hazbeteak. Baliokidetasunak. 

2.  Marrazketa teknikoko oinarrizko ezagutzak: 
- Planoen eta krokisen interpretazioa. Eskala grafikoak eta zenbakizko eskalak. Kotak. 
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- Eskemak. Sinbologia. 
- Krokisak esku hutsez egitea. 
- Perspektibak. Konikoa, isometrikoa, Cavaliere. Bistak. 

3.  Materialak eta lanabesak biltzea: 
- Erreminten eta erabilera-eskuliburuen prestaketa. 
- Erreminta espezifikoen eta teknikoen maneiua. 
- Hodien eta gehigarrien onarpena. 
- Biltegiratzea eta mantentze-lanak. 

4.  Metrologia, marraketa eta nibelazioa: 
- Zuzeneko neurketarako erremintak: akatsen kalkulua. 
- Flexometroa, kalibrea, laser bidezko neurgailuak. 
- Marraketa-arauak. 
- Teknika operatiboak. 
- Txantiloiak egitea. 
- Marraketa-elementuak. 
- Marrazketa-luma. 
- Nibelazioa. 
- Burbuila-mailak. Motak. Nibelazio-teknikak. 

5.  Hodien euskarria eta finkatzea: 
- Aldamioak eta eskailerak ipintzea. 
- Irizpide teknikoak. 
- Hautaketa, motak, ezaugarriak, muntaketa. 
- Erretenak irekitzea. Makinak, oinarriko itxitura. Irizpide teknikoak. 
- Finkatzeen eta euskarrien aukeraketa. 
- Finkatzeko eta ainguratzeko elementuak: finkatze kimikoa, takoak, tximeleta-azkoinak. 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
HODIEN MANIPULAZIOA ETA MIHIZTAKETA 
 
Kodea: UF0409 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Hodiak mihiztatzeko eta lotzeko lanak egitea, instalazioaren argibideei jarraituz. 
EI1.1 Materialen arabera hodiak ebakitzeko eta mihiztatzeko erabiltzen diren teknikak deskribatzea. 
EI1.2 Egin beharreko lanak egiteko erabiltzen diren ekipoak eta erremintak identifikatzea (hariztaketa, kurbaketa, lotura, 
soldadura, ebaketa eta abar). 
EI1.3 Ekipo horien ezaugarriak eta funtzionatzeko moduak deskribatzea. 
EI1.4 Hodiak ebaki, hariztatu, kurbatu eta lotzeko lanak egitea. 
EI1.5 Hodiak mihiztatzeko eta lotzeko lanak erlazionatzea etxeko sistemen, ureztatzeko sare eta iturri apaingarrien eta 
suteen kontrako sareen ezaugarriekin. 
EI1.6 Hodi-instalazio batean, non edateko ura hornitzeko etxeko instalazio baterako hodiak markatu, ebaki, konformatu, 
mihiztatu eta lotzeko lanak egiten diren: 

- Egin beharreko esku-hartzeetan erabiltzeko materialak eta ekipoak biltzea. 
- Hodien euskarriak, ainguratzeko puntuak eta formak jartzea, jarraibideen arabera. 
- Hodiak prozedura egokiaren arabera ebakitzea eta tolestea 
- Mihiztaketa- eta konexio-lanak egitea, eroanbidearen materialaren arabera. 
- Eroanbideko hodiak lerrokatzea eta nibelatzea. 
- Eroanbideen estankotasuna, bibraziorik eza eta isolamendua egiaztatzea. 
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- Kanalizazioak garbitzeko eta pintatzeko lanak egitea. 

A2: Euri-urak eramateko kanalizazioen konponketa-, prestatze- eta mantentze-lanak egitea, instalazio-argibideei jarraituz. 
EI2.1 Euri-urak eramateko kanalizazioen oinarrizko prestatze- eta mantentze-lanen ezaugarriak zehaztea. 
EI2.2 Euri-urak eramateko kanalizazioen jartze- eta mantentze-lanetan: 

- Instalazioa muntatzeko egitura muntatzea (aldamioak, eusteak eta beste). 
- Egin beharreko esku-hartzeetan erabiltzeko materialak eta ekipoak biltzea. 
- Kanalizazioaren aurretiazko marraketa eta behin-behineko aurkezpena egitea. 
- Erretenak ahokatzeko eta jartzeko lanak egitea. 
- Instalazio horietan izan ohi diren matxurak konpontzeko lanak egitea. 
- Instalazio horien muntaketari dagozkien segurtasun-neurriak aplikatzea. 

A3: Ur-hargune eta -kanalizazioen eta hustubideen finkatze- eta egiaztatze-lanak egitea, instalazio-argibideei jarraituz. 
EI3.1 Etxeko instalazioetan egin ohi diren hargune, ur-kanalizazio eta hustubideen finkatze-lan nagusiak identifikatzea. 
EI3.2 Harguneen eta kanalizazioen finkatze-, muntatze- eta egiaztatze-lanetan: 

- Egin beharreko esku-hartzeetan erabiltzeko materialak eta ekipoak biltzea. 
- Ur-harguneak finkatzeko masak prestatzea. 
- Instalatutako hodien nibelazioa egiaztatzea. 
- Sareko ur sanitarioaren hargunea instalatzeko hodiak muntatzea. 
- Hustubide-sistema instalatzea, gainbegiradapean. 
- Eroanbideen estankotasuna, bibraziorik eza eta isolamendua egiaztatzea. 
- Instalazioak isolatzaile egokien bidez babestea (pintura, forruak, etab.). 

 
Edukiak: 

1.  Instalazio tipoak: 
- Presiopeko ur beroko eta hotzeko instalazioak. Motak. Ezaugarriak. 
- Etxebizitzetako hustubide-instalazioak. Motak. Ezaugarriak. 
- Euri-urak biltzeko instalazioak. 
- Instalazioen zatiak: sailkapena, egitekoa eta ezaugarriak. 
- Presio-hodiak eta hustubideak: gorakoak, beherakoak, erretenak. 
- Instalazioen osagaiak eta gehigarriak: ezaugarriak eta funtzionamendua. 

2.  Instalazioen dimentsioak: 
- Oinarrizko kontzeptuak: 

• Presioa, emaria, abiadura, dentsitatea, tenperatura. 

• Presio estatikoa eta dinamikoa. 

• Presio erlatiboa eta absolutua. 

• Venturi efektua. 
- Dimentsio-emari minimoak. 
- Aldiberekotasun-koefizienteak. 
- Horniduren sailkapena, hodi-diametroen kalkulua. 
- Instalazioen dimentsioei eta diseinuari aplikatu beharreko araudia: CTE eta autonomia-erkidegoetako araudiak. 

3.  Instalazioen materialak: 
- Material metalikoak, plastikoak eta isolatzaileak. Ezaugarriak eta propietateak. 
- Zigilatze- eta estankotasun-elementuak eta -materialak. 
- Materialak merkaturatzea. 
- Urek material batekin eta bestearekin duten erreakzioa. 

4.  Hodiak mekanizatzeko teknikak: 
- Ebakitze- eta otxabutze-teknikak eta -erremintak: hodi-ebakigailuak, zerrak, erradialak. 
- Lubrifikazio-teknikak: koipeak, olioak, baselinak. 
- Kobrezko hodiak suberatzeko teknikak. 
- Kurbatze-teknikak eta -erremintak: kurbatzeko makinak, eskuzkoak, baleztaduna, hidraulikoak eta elektrikoak. 
- Hariztatze-teknikak eta -erremintak. 
- Hari ezkerrak eta eskuinak egitea. 
- Eskuzko terrailak eta terraila elektrikoak. 
- Hariztatzeko ardatzak. 
- Loturak zigilatzeko teknikak. 
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5.  Hodiak lotzeko teknikak: 
- Soldadura kapilar biguna eta sendoa. 
- Teknikak, ezaugarriak eta propietateak. 
- Ekarpen-materiala eta desoxidatzaileak. 
- Soplete konbentzionalak eta oxigeno-gas bidezkoak. 
- Altzairuzko hodiaren soldadura. 
- Soldadura oxiazetilenikoa eta arku bidezko soldadura elektrikoa. 
- Soldadura kimikoa. Teknikak, ezaugarriak eta propietateak. 
- Itsasgarriak eta disolbatzaileak. 
- Hariztaketa, termofusio, osagarri eta press-fitting sistema bidez hodiak lotzea. 

6.  Hodien instalazioko azken eragiketak: 
- Instalazioaren lerrokadura eta estetika aztertzea. 
- Hodi-sarearen garbiketa. 
- Estankotasun-probak eta bibrazioen transmisioa. 
- Hodi-sarearen isolamendua eta maskorrak eta bero-isolatzaileak jartzea. 
- Teknikak eta sistemak. 
- Azken akabera: pintatzea eta bernizatzea. 

 
 

1.3. prestakuntza-atala 
APARATUEN ETA HODIEN INSTALAZIOKO ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA LAN- 
ETA INGURUMEN-SEGURTASUNA. 
 

Kodea: UF0410 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, hodien 

eta aparatuen instalazioko arriskuak prebenitzeari eta lan- eta ingurumen-segurtasunari dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ura eramateko instalazioetako oinarrizko mantentze-lanetan segurtasun- eta higiene-arauak aplikatzea. 
EI1.1 Eraikinetako oinarrizko mantentze-lanetan erabiltzen diren materialak, erremintak, tresnak eta ekipoak 
manipulatzeak dakartzan arriskuak eta arrisku-mailak identifikatzea. 
EI1.2 Ekipoen eta tresnen oinarrizko segurtasun-elementuak eta erabili beharreko janzkera (oinetakoak, eskularruak, 
arropa, begien babesa, etab.) deskribatzea. 
EI1.3 Eraikin baten oinarrizko mantentze-lanetan, eragiketa egitean bete beharreko segurtasun-baldintzak zehaztea. 
EI1.4 Arrisku-egoerak identifikatzea, behar diren zuzenketak egitea, eta istripuak prebenitzeko neurri egokiak hartzea. 

A2: Uraren barne-instalazioetako arauak eta segurtasun- eta higiene-arauak aplikatzea etxean erabiltzeko aparatu 
sanitarioak eta girotze-elementuak instalatzeko lanetan. 

EI2.1 Uraren barne-instalazioetarako oinarrizko arauak erlazionatzea. 
EI2.2 Ura hornitzeko barne-instalazioen dokumentazio, izapidetze eta agindu teknikoei buruzko arauak aplikatzea kasu 
praktikoetan. 
EI2.3 Lanetan erabiltzen diren materialak, erremintak, tresnak eta ekipoak manipulatzeak dakartzan arriskuak eta 
arrisku-mailak identifikatzea. 
EI2.4 Ur-instalazio baten askotariko eragiketak kontuan izanik, eragiketa bakoitzean bete behar diren segurtasun-
baldintzak zehaztea. 

 
Edukiak: 

1.  Instalazioetan aplikatu beharreko eta lan-arriskuak prebenitzeari buruzko araudi espezifikoa: 
- Lan Arriskuak Prebenitzeko Legea. 
- Langilearen eskubideak eta betebeharrak. 
- Arriskuak prebenitzeko erakundeak. 
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- Arriskuak prebenitzeari buruzko dokumentazioa: NTPak. 
- Eraikuntzako kode teknikoa, segurtasun-araudi gisa. 
- Eraikinetako instalazio termikoen erregelamendua (RITE), segurtasun-araudi gisa. 
- Segurtasun-araudiak, Europakoak, Estatukoak eta autonomia-erkidegoetakoak. 

2.  Norbera babesteko ekipoen maneiua, makina eta erreminta erabiltzean hartu beharreko neurriak, eta 
arrisku espezifikoak hodiak eta aparatuak instalatzean: 

- Erreminta espezifikoa erabiltzeko prebentzio-eskuliburuak. 
- Erreminta erabiltzeko segurtasun-protokoloak. 
- Kargak manipulatzean eta ebaki, otxabutu, suberatu, kurbatu, hariztatu, zulatu, ainguratu eta aparatuak 

konektatzeko lanetan sortzen diren arriskuak. 
- Gas erregaien instalazioa konektatzean sortzen diren arriskuak. 
- Gas erregaiak maneiatzean eta ontziz aldatzean sortzen diren arriskuak. 
- Soldadura-lanetako arriskuak. 
- Hodiak finkatzean, konektatzean eta mihiztatzean sortzen diren arriskuak. Altueran egiten diren lanak. Erorketak. 
- Ebaluazioa, istripu-arriskua bada. 
- Lehen laguntza. 
- Norbera babesteko ekipoak, lan bakoitzari dagozkionak. Motak. Ezaugarriak 

3.  Ingurumen-sentsibilizazioa: 
- Ingurumena, ingurunea, ekologia, garapen jasangarria eta ingurumen-hezkuntza definitzea. 
- Ingurumeneko jardunbide egokiak. 

 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
APARATU SANITARIOEN ETA GIROTZE-ELEMENTUEN INSTALAZIOA 
ETA MANTENTZE-LANAK  
 

Kodea: MF1155_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1155_1: Etxean erabiltzeko aparatu sanitario, erradiadore eta girotze-

aparatuen oinarrizko instalazio- eta mantentze-lanak egitea. 
 

Iraupena: 180 ordu 

 
 

Prestakuntza-atala: 2.1 
ETXEAN ERABILTZEKO APARATU SANITARIOEN INSTALAZIOA ETA 
MANTENTZE-LANAK 
 

Kodea: UF0411 

 

Iraupena: 60 ordu. 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ur-instalazioen oinarrizko lanei buruzko informazioa, jarraibideak eta dokumentazio teknikoa interpretatzea, behar diren 
material, ekipo eta elementuak prestatuz. 

2 
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EI1.1 Ur-instalazioetarako behar diren material, ekipo eta elementuei buruzko informazioa bilatzea eta interpretatzea. 
EI1.2 Informazio grafikoa interpretatzea (marrazkiak eta krokisak), iturgintza-instalazioetako elementuak identifikatuz. 
EI1.3 Materialen, ordezko piezen eta ekipoen beharrak identifikatzea, egin beharreko lanen arabera. 
EI1.4 Egin beharreko lanen erremintak eta ekipoak prestatzea. 
EI1.5 Lanpostua antolatzea: behar diren garbiketa- eta mantentze-lanak egitea. 

A2: Aparatu sanitarioak instalatzea, eta ondo funtzionatzeko egiaztapenak egitea, instalazio-argibideei jarraituz. 
EI2.1 Aparatu sanitarioen ezaugarri nagusiak deskribatzea, eta haiek instalatzeko lanekin duten lotura azaltzea. 
EI2.2 Aparatu sanitarioen instalazioan: 

- Egin beharreko esku-hartzeetan erabiltzeko materialak eta ekipoak biltzea. 
- Aparatu, txorrota, sifoi eta abarren behin-behineko aurkezpena egitea. 
- Aparatuen behin betiko finkatzeak eta euskarriak jartzea. 
- Txorrotak eta osagarriak jartzea. 
- Ur sanitarioa eta hustubideetakoa lotzea. 
- Aparatuek ondo funtzionatzen duten begiratzea: estankotasuna, segurtasunak eta prestazioak aztertzea. 
- Aparatu sanitarioa eta txorrota erregulatzea. 
- Instalazioaren oinarrizko mantentze-lanak identifikatzea. 

 

Edukiak: 

1.  Aparatu sanitarioak instalatzeko oinarriak: 
- Oinarrizko matematika-eragiketak. Unitate- eta magnitude-sistemak: baliokidetasunak. 
- Aldagai geometrikoen kalkulua. 
- Aparatu sanitarioetan behar diren diseinu-emaria eta hondar-presioa. 
- Planoak, krokisak eta eskalak maneiatzea eta egitea: sinbologia. 
- Sistema diedrikoa: proiekzioak. 
- Metrologia: neurgailuak. 

2.  Aparatu sanitario motak eta txorrota-motak: 
- Aparatu sanitarioak: 

• Modeloak, funtzioak eta ezaugarriak. 

• Bainuontziak, dutxak, konketak, bidetak, zisternak, komunak, eskuak garbitzeko konketak, harraskak. 
- Txorrotak. Modeloak, funtzioak eta ezaugarriak: termostatikoak, bira-laurdenekoak, nahasgailuak, multzo 

bakarrekoak, aginte bakarrekoak. 
- Aparatu sanitarioen erregulazio- eta kontrol-elementuak: ezaugarriak eta propietateak. 

3.  Aparatu sanitarioen bilketa eta prestaketa: 
- Erreminten eta erabilera-eskuliburuen prestaketa. 
- Erreminta espezifikoen eta teknikoen maneiua. 
- Aparatu sanitarioak hartzea eta inbentarioan sartzea. 
- Aparatu sanitarioen biltegiratzea eta mantentze-lanak. 

4.  Aparatu sanitarioen eta txorroten muntaketa: 
- Aparatu sanitarioak eustea eta finkatzea. Hormakoak eta zutikakoak. Aparatu esekiak. Euskarriak jartzea. 
- Sukaldeetan eta bainugeletan aparatu sanitarioak muntatzea: komunak, harraskak, konketak, bidetak, zisternak, 

bainuontziak, dutxaontziak, pixatokiak. 
- Txorroten eta flotagailuen muntaketa. 
- Instalazioa ur hotz eta bero sanitarioarekin konektatzea. 
- Aparatu sanitarioetan balbulak, sifoiak eta deskargagailuak muntatzea. 
- Hustubideekin konektatzea. 

5.  Aparatu sanitarioak instalatzeko azken eragiketak: 
- Aparatuetan eta txorrotetan ura jasotzen dela egiaztatzea. 
- Aparatuetan eta txorrotetan estankotasun egokia dagoen eta haietatik ura ateratzen den begiratzea. 
- Aparatuak eta txorrotak finkatzean eta muntatzean kalitatea dagoela egiaztatzea. 

6.  Aparatu sanitarioen mantentze-lanak: 
- Txorroten eta zisternen konponketa. 
- Iragazkiak garbitzea. 
- Aparatu sanitarioen eta txorroten hagak kentzea. 
- Junturen eta estankotasun-elementuen ordezkapena. 
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2.2. prestakuntza-atala 
ETXEAN ERABILTZEKO BEROGAILU ETA GIROTZE-APARATUEN INSTALAZIOA 
ETA ABIARAZTEA 
 
Kodea: UF0412 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ur-instalazioen oinarrizko lanei buruzko informazioa, jarraibideak eta dokumentazio teknikoa interpretatzea, behar diren 
material, ekipo eta elementuak prestatuz. 

EI1.1 Ur-instalazioetarako behar diren material, ekipo eta elementuei buruzko informazioa bilatzea eta interpretatzea. 
EI1.2 Informazio grafikoa interpretatzea (marrazkiak eta krokisak), iturgintza-instalazioetako elementuak identifikatuz. 
EI1.3 Materialen, ordezko piezen eta ekipoen beharrak identifikatzea, egin beharreko lanen arabera. 
EI1.4 Egin beharreko lanen erremintak eta ekipoak prestatzea. 
EI1.5 Lanpostua antolatzea: behar diren garbiketa- eta mantentze-lanak egitea. 

A2: Ur bero sanitarioa ekoizteko aparatuak eta/edo berogailuak instalatzea, argibideen eta instalazio-arauei jarraituz. 
EI2.1 Berokuntzarako edo etxeko kontsumorako erabiltzen diren ur beroa ekoizteko aparatuen ezaugarri nagusiak 
deskribatzea, eta haiek instalatzeko lanekin zer lotura duten azaltzea. 
EI2.2 Ur bero sanitarioa sortzeko aparatuak instalatzean: 

- Egin beharreko esku-hartzeetan erabiltzeko materialak eta ekipoak biltzea. 
- Instalatu beharreko aparatuak aurkeztea. 
- Ur-konexioa egitea. 
- Beroa produzitzen duen ekipoaren konexio elektrikoa egitea. 
- Erregai-horniduraren konexioa egitea. 
- Beroa ekoizteko ekipoak ondo funtzionatzen duen begiratzea (estankotasuna, piztea, sugarraren erregulazioa, 

emariaren erregulazioa, segurtasuna, etab.). 
- Aireztapen-saretak jartzea, erregaien araudiari jarraituz. 
- Errekuntza-produktuak ebakuatzeko sistemak konektatzea, arauen arabera. 
- Instalazioaren oinarrizko mantentze-lanak identifikatzea. 

A3: Erradiadoreak, haizagailuak eta etxean erabiltzeko beste girotze-elementu batzuk jartzea, instalazio-argibideei jarraituz. 
EI3.1 Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetan erabiltzen diren elementuak 
deskribatzea, eta haiek jartzeko prozesuaren ezaugarriak azaltzea. 
EI3.2 Girotze-elementuak instalatzean: 

- Egin beharreko esku-hartzeetan erabiltzeko materialak eta ekipoak biltzea. 
- Instalatu beharreko elementuen behin-behineko aurkezpena egitea. 
- Elementuen behin betiko finkatzeak eta euskarriak behar bezala nibelatuta jartzea. 
- Elementua ur-hodiaren zirkuituarekin, aire-eroanbideekin edo hozte-hodiarekin konektatzea. 
- Ekipoak martxan jartzea eta haien oinarrizko erregulazioa egitea: konexio elektrikoa, ura betetzea, airea eta 

ura purgatzea, estankotasun-probak eta abar. 
- Era honetako etxeko girotze-instalazioetan izaten diren matxura nagusiak eta oinarrizko mantentze-lanak 

identifikatzea. 

 
Edukiak: 

1.  Instalazio tipoak: 
- Energia, potentzia, beroa, tenperatura. 
- Tenperaturaren eskalak. 
- Baliokidetasunak. 
- Ekoizpena, garraioa, igorpena. 
- Bero-xurgapena. 



 
 

Iturgintzako eta etxeko berotze- eta  
girotze-instalazioetako lanak 

 
 

 
 

21 

- Elementu produzitzaileak eta igortzaileak. 
- Girotze-elementuak. 
- Errekuntza-erreakzioak: erregaiak. 
- Ur bero sanitarioaren ekoizpena. 

• Berehalakoa eta metaketa bidezkoa. 

• Ur bero sanitarioaren depositua. 

• Ur bero sanitarioa birzirkulatzeko sistemak. 
- Elektrotekniaren oinarriak. Oinarrizko kontzeptuak, eskemak, sinbologia. Aginte- eta babes-zirkuituak. 
- Eskema elektriko eta hidraulikoen interpretazioa. 
- Beroa ekoizteko aparatuen zirkuituak eta elementuak. 
- Energia-aprobetxamendua. 
- Errendimenduak. 
- Energia-eraginkortasuna. 
- Berotze- eta girotze-aparatuen instalazioari aplikatu beharreko araudia. 
- Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua (RITE). 

2.  Berotze- eta girotze-aparatu motak: 
- Beroa sortzen duten aparatuak. Galdarak, berogailuak eta erregailuak. Motak, ezaugarriak eta propietateak. 
- Beroa igortzen eta xurgatzen duten aparatuak. Konbektoreak, konbektore haizagailudunak, aerotermoak, 

erradiadoreak. Motak, ezaugarriak eta propietateak. 
- Berotze- eta girotze-aparatuetako erregulazio- eta kontrol-elementuak. 

3.  Berotze- eta girotze-aparatuen bilketa eta prestaketa: 
- Erreminten eta erabilera-eskuliburuen prestaketa. 
- Erreminta espezifikoen eta teknikoen maneiua. 
- Berotze- eta girotze-aparatuak hartzea eta inbentarioan sartzea. 
- Berotze- eta girotze-aparatuen biltegiratzea eta mantentze-lanak. 

4.  Berotze- eta girotze-aparatuen muntaketa: 
- Berotze- eta girotze-aparatuen eustea eta finkatzea. 
- Txantiloiak eta ainguraketak. 
- Euskarriak jartzea. 
- Galdara, berogailu eta termo elektrikoen muntaketa. 
- Ur hotz eta beroaren instalazioarekin eta berokuntza- eta erregai-instalazioarekin konektatzea. 
- Erradiadore, konbektore, aerotermo eta konbektore haizagailudunen muntaketa. 
- Berotze- eta girotze-aparatuen instalazioarekin konektatzea. 
- Galdara eta berogailuetarako tximinien eta gas-irteeren muntaketa. 

5.  Berotze- eta girotze-aparatuen instalazioko azken eragiketak: 
- Berotze- eta girotze-aparatuetan estankotasun egokia dagoela eta fluidoak jasotzen direla egiaztatzea. 
- Betetzea eta purgatzea. 
- Berotze- eta girotze-aparatuak martxan jartzea eta ondo funtzionatzen duten begiratzea. 
- Galdarak eta berogailuak dituzten lokaletako aireztapena aztertzea. 
- Finkatzean eta muntatzean kalitatea dagoela egiaztatzea. 

6.  Berotze- eta girotze-aparatuen mantentze-lanak: 
- Oinarrizko kontzeptuak: mantentze-lan prebentiboak eta zuzentzaileak. 
- Galdara, berogailu eta termoen oinarrizko mantentze-lanak. 
- Erradiadore- eta girotze-aparatuen oinarrizko mantentze-lanak. 

 
 

2.3. prestakuntza-atala 
HODIEN ETA APARATUEN INSTALAZIOKO ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA LAN- 
ETA INGURUMEN-SEGURTASUNA 
 
Kodea: UF0410 

 

Iraupena: 30 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ura eramateko instalazioetako oinarrizko mantentze-lanetan segurtasun- eta higiene-arauak aplikatzea. 
EI1.1 Eraikinetako oinarrizko mantentze-lanetan erabiltzen diren materialak, erremintak, tresnak eta ekipoak 
manipulatzeak dakartzan arriskuak eta arrisku-mailak identifikatzea. 
EI1.2 Ekipoen eta tresnen oinarrizko segurtasun-elementuak eta erabili beharreko janzkera (oinetakoak, eskularruak, 
arropa, begien babesa, etab.) deskribatzea. 
EI1.3 Eraikin baten oinarrizko mantentze-lanetan, eragiketa egitean bete beharreko segurtasun-baldintzak zehaztea. 
EI1.4 Arrisku-egoerak identifikatzea, behar diren zuzenketak egitea, eta istripuak prebenitzeko neurri egokiak hartzea. 

A2: Uraren barne-instalazioetako arauak eta segurtasun- eta higiene-arauak aplikatzea etxean erabiltzeko aparatu 
sanitarioak eta girotze-elementuak instalatzeko lanetan. 

EI2.1 Uraren barne-instalazioetarako oinarrizko arauak erlazionatzea. 
EI2.2 Ura hornitzeko barne-instalazioen dokumentazio, izapidetze eta agindu teknikoei buruzko arauak aplikatzea kasu 
praktikoetan. 
EI2.3 Lanetan erabiltzen diren materialak, erremintak, tresnak eta ekipoak manipulatzeak dakartzan arriskuak eta 
arrisku-mailak identifikatzea. 
EI2.4 Ur-instalazio baten askotariko eragiketak kontuan izanik, eragiketa bakoitzean bete behar diren segurtasun-
baldintzak zehaztea. 

 
Edukiak: 

1.  Instalazioetan aplikatu beharreko eta lan-arriskuak prebenitzeari buruzko araudi espezifikoa: 
- Lan Arriskuak Prebenitzeko Legea. 
- Langilearen eskubideak eta betebeharrak. 
- Arriskuak prebenitzeko erakundeak. 
- Arriskuak prebenitzeari buruzko dokumentazioa: NTPak. 
- Eraikuntzako kode teknikoa, segurtasun-araudi gisa. 
- Eraikinetako instalazio termikoen erregelamendua (RITE), segurtasun-araudi gisa. 
- Segurtasun-araudiak, Europakoak, Estatukoak eta autonomia-erkidegoetakoak. 

2.  Norbera babesteko ekipoen maneiua, makina eta erreminta erabiltzean hartu beharreko neurriak, eta 
arrisku espezifikoak hodiak eta aparatuak instalatzean: 

- Erreminta espezifikoa erabiltzeko prebentzio-eskuliburuak. 
- Erreminta erabiltzeko segurtasun-protokoloak. 
- Kargak manipulatzean eta ebaki, otxabutu, suberatu, kurbatu, hariztatu, zulatu, ainguratu eta aparatuak 

konektatzeko lanetan sortzen diren arriskuak. 
- Gas erregaien instalazioa konektatzean sortzen diren arriskuak. 
- Gas erregaiak maneiatzean eta ontziz aldatzean sortzen diren arriskuak. 
- Soldadura-lanetako arriskuak. 
- Hodiak finkatzean, konektatzean eta mihiztatzean sortzen diren arriskuak. Altueran egiten diren lanak. Erorketak. 
- Ebaluazioa, istripu-arriskua bada. 
- Lehen laguntza. 
- Norbera babesteko ekipoak, lan bakoitzari dagozkionak. Motak. Ezaugarriak 

3.  Ingurumen-sentsibilizazioa: 
- Ingurumena, ingurunea, ekologia, garapen jasangarria eta ingurumen-hezkuntza definitzea. 
- Ingurumeneko jardunbide egokiak. 
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3. prestakuntza-modulua:  
ITURGINTZAKO ETA ETXEKO BEROTZE- ETA GIROTZE-INSTALAZIOEN 
ERAGIKETETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0090 

 
Iraupena: 160 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ura eramateko instalazio baterako erretenak prestatzea. 
EI1.1 Esku hartzeko puntua edo gainazalak prestatzea eta egokitzea. EI1.3 Eroanbideen ibilbidea zuzentzen, nibelatzen 
eta marratzen laguntzea. 
EI1.2 Ekipo egokiekin erretenak irekitzen laguntzea. 
EI1.3 Soberan dauden materialak araudiaren arabera ezabatzea. 
EI1.4 Instalazioetarako erretenak prestatzeari lotutako segurtasun-neurriak aplikatzea. 

A2: Hodiak instalatzea: edateko ura hornitzeko etxeko instalazio baterako markatze-, ebakitze- konformatze-, mihiztatze- eta 
lotze-lanak egitea. 

EI2.1 Euskarriak, ainguraketak eta hodi-tarteak jartzea, gainbegiradapean, argibideen arabera. 
EI2.2 Hodiak prozedura egokiaren arabera ebakitzea eta tolestea. 
EI2.3 Lotura-, mihiztaketa- eta konexio-lanak eroanbidearen materialaren arabera egiten laguntzea. 
EI2.4 Eroanbideko hodiak lerrokatzea eta nibelatzea. 
EI2.5 Hodien estankotasun, bibraziorik eza eta isolamendua egiaztatzea, gainbegiradapean. 
EI2.6 Kanalizazioak garbitzeko eta pintatzeko lanak egitea. 

A3: Euri-urak eramateko kanalizazioak muntatzea, eta haien mantentze-lanak egitea. 
EI3.1 Instalatzeko egitura (aldamioak, eusteak, etab.) muntatzen laguntzea. 
EI3.2 Kanalizazioaren aurretiazko marraketa eta behin-behineko aurkezpena egiten laguntzea. 
EI3.3 Erretenak ahokatzeko eta jartzeko lanak egiten laguntzea. 
EI3.4 Instalazio horien oinarrizko mantentze-lanak identifikatzea. 
EI3.5 Instalazio horietan izan ohi diren matxurak konpontzeko lanak egitea, gainbegiradapean. 

A4: Harguneen eta kanalizazioen finkatze-, muntatze- eta egiaztatze-lanak egiten parte hartzea. 
EI4.1 Ur-harguneak finkatzeko masak prestatzea. 
EI4.2 Instalatutako hodien nibelazioa egiaztatzea. 
EI4.3 Sareko ur sanitarioaren hargunea instalatzeko hodiak muntatzen laguntzea. 
EI4.4 Hustubide-sistema instalatzea, gainbegiradapean. 
EI4.5 Eroanbideen estankotasuna, bibraziorik eza eta isolamendua egiaztatzea, gainbegiradapean. 
EI4.6 Isolatzaile egokiekin (pintura, forruak eta beste) instalazioak babesten parte hartzea. 

A5: Aparatu sanitarioak instalatzea. 
EI5.1 Egin beharreko esku-hartzeetan erabiltzeko materialak eta ekipoak biltzea. 
EI5.2 Aparatu, txorrota, sifoi eta abarren behin-behineko aurkezpena egitea. 
EI5.3 Aparatuetan behin betiko euskarriak eta eusteak jartzen laguntzea. 
EI5.4 Txorrotak eta osagarriak jartzea, gainbegiradapean. 
EI5.5 Ur sanitarioa eta hustubideetakoa lotzen laguntzea. 
EI5.6 Aparatuek ondo funtzionatzen duten begiratzea: estankotasuna, segurtasunak eta prestazioak aztertzea. 
EI5.7 Aparatu sanitarioa eta txorrota erregulatzea, gainbegiradapean. 
EI5.8 Aparatuen oinarrizko mantentze-lanak identifikatzea. 

A6: Ur bero sanitarioa ekoizteko aparatuak eta berogailuak instalatzea, gainbegiradapean. 
EI6.1 Instalatu beharreko aparatuak aurkeztea. 
EI6.2 Ur- eta berogailu-zirkuituekin konektatzen laguntzea. 
EI6.3 Beroa produzitzen duen ekipoaren konexio elektrikoa egitea. 
EI6.4 Erregai-horniduraren konexioa egiten laguntzea. 
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EI6.5 Beroa ekoizteko ekipoak ondo funtzionatzen duen begiratzen laguntzea (estankotasuna, piztea, sugarraren 
erregulazioa, emariaren erregulazioa, segurtasuna, etab.). 
EI6.6 Aireztapen-saretak jartzea, erregaien araudiari jarraituz. 
EI6.7 Errekuntza-produktuak ebakuatzeko sistemak konektatzea, arauen arabera. 
EI6.8 Berogailurako eta ur bero sanitariorako beroa ekoizteko aparatuen oinarrizko mantentze-lanak identifikatzea. 

A7: Girotze-elementuak instalatzea. 
EI7.1 Instalatu beharreko elementuen behin-behineko aurkezpena egitea. 
EI7.2 Elementuen behin betiko finkatzeak eta euskarriak behar bezala nibelatuta jartzea. 
EI7.3 Elementua ur-hodiaren zirkuituarekin, aire-eroanbideekin edo hozte-hodiarekin konektatzen laguntzea. 
EI7.4 Ekipoak martxan jartzen eta haien oinarrizko erregulazioa egiten laguntzea: konexio elektrikoa, ura betetzea, airea 
eta ura purgatzea, estankotasun-probak eta abar. 
EI7.5 Era honetako etxeko girotze-instalazioetan izaten diren matxura nagusiak eta oinarrizko mantentze-lanak 
identifikatzea. 

A8: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI8.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI8.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI8.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI8.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI8.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI8.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea. 

 

Edukiak: 

1.  Hodien zuinketa eta prestaketa: 
- Planoen eta krokisen interpretazioa. 
- Erreminten eta erabilera-eskuliburuen prestaketa eta maneiua. 
- Aldamioak eta eskailerak ipintzea. 
- Instalazioen marraketa. 
- Erretenak irekitzea, eta finkatzeak, ainguraketak eta euskarriak jartzea. 
- Dagokion araudiaren aplikazioa. 

2.  Hodien manipulazioa eta mihiztaketa: 
- Ur bero, hotz, hustubide eta euri-uren instalazioak. 
- Presio-hodiak eta hustubideak. 
- Instalazioen osagaiak eta gehigarriak. 
- Material metalikoak, plastikoak eta isolatzaileak. 
- Hodien ebaketa eta otxabuketa. 
- Hariztatzea. 
- Lubrifikazioa. 
- Loturak zigilatzea. 
- Hodien suberaketa eta kurbaketa. 
- Kobrezko hodien soldadura kapilar biguna eta sendoa. 
- PVCzko hodiaren soldadura kimikoa. 
- Hariztaketa, termofusio, osagarri eta press-fitting bidez hodiak lotzea. 
- Instalazioaren lerrokadura eta estetika aztertzea. 
- Hodi-sarearen garbiketa eta estankotasun- eta bibrazio-probak. 
- Hodi-sarearen isolamendua eta maskorrak eta bero-isolatzaileak jartzea. 
- Hodien pintaketa eta bernizadura. 

3.  Etxean erabiltzeko aparatu sanitarioen instalazioa eta mantentze-lanak: 
- Aparatu sanitarioak. 
- Txorrotak. 
- Aparatu sanitarioen erregulazio- eta kontrol-elementuak. 
- Erreminten eta erabilera-eskuliburuen prestaketa eta maneiua. 
- Aparatu sanitarioetarako euskarriak. 
- Sukaldeetan eta bainugeletan aparatu sanitarioak muntatzea. 
- Zisternetarako flotagailu, tiratzaile eta deskargagailuen muntaketa. 
- Txorroten eta flotagailuen muntaketa. 
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- Ur-instalazioarekin konektatzea. 
- Aparatu sanitarioetan balbula eta sifoien muntaketa. 
- Hustubideekin konektatzea. 
- Etxetresna elektrikoen muntaketa. 
- Aparatuetan eta txorrotetan ura hartzen den, estankotasun egokia dagoen eta haietatik ura ateratzen den 

begiratzea. 
- Aparatuak eta txorrotak finkatzean eta muntatzean kalitatea dagoela egiaztatzea. 
- Txorroten eta zisternen konponketa. 
- Aparatu sanitarioen eta txorroten hagak kentzea. 
- Egoera txarrean dauden junturak eta estankotasun-elementuak ordezkatzea. 

4.  Etxean erabiltzeko berogailu eta girotze-aparatuen instalazioa eta abiaraztea 
- Berotze- eta girotze-aparatuak. 
- Berotze- eta girotze-aparatuetako erregulazio- eta kontrol-elementuak. 
- Erreminten eta erabilera-eskuliburuen prestaketa eta maneiua. 
- Berotze- eta girotze-aparatuen eustea eta finkatzea. 
- Euskarriak eta txantiloiak jartzea. 
- Galdara, berogailu eta termoen muntaketa. 
- Ur hotz eta beroaren instalazioarekin eta berokuntza- eta erregai-instalazioarekin konektatzea. 
- Erradiadore, konbektore, aerotermo eta konbektore haizagailudunen muntaketa. 
- Berotze- eta girotze-aparatuen instalazioarekin konektatzea. 
- Galdara eta berogailuetarako tximinien eta gas-irteeren muntaketa. 
- Berotze- eta girotze-aparatuetan fluidoak jasotzen direla eta haiek estankotasun egokia dutela egiaztatzea: fluido 

bero-eramailearekin betetzea eta airea purgatzea. 
- Berotze- eta girotze-aparatuak martxan jartzea. 
- Berotze- eta girotze-aparatuek ondo funtzionatzen duten begiratzea. 
- Lokaletako aireztapena aztertzea. 
- Berotze- eta girotze-aparatuak finkatzean eta muntatzean kalitatea dagoela egiaztatzea. 
- Galdara, berogailu eta termoen oinarrizko mantentze-lanak. 
- Erradiadoreen eta girotze-elementuen oinarrizko mantentze-lanak. 

5.  Integrazioa eta komunikazioa lantokian: 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-kanalak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF1154_1 Hodi-instalazioa. 

• Modulu honen prestakuntza-esparruarekin 
erlazionatutako goi-mailako ingeniaritzak 
edo ingeniaritza teknikoak. 

• Instalazioa eta mantentze-lanak lanbide-
arloko teknikaria edo goi-mailako 
teknikaria. 

• Instalazioa eta mantentze-lanak lanbide-
arloko 2. edo 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF1155_1 Aparatu 

sanitarioen eta girotze-

elementuen instalazioa eta 

mantentze-lanak. 

• Modulu honen prestakuntza-esparruarekin 
erlazionatutako goi-mailako ingeniaritzak 
edo ingeniaritza teknikoak. 

• Instalazioa eta mantentze-lanak lanbide-
arloko teknikaria edo goi-mailako 
teknikaria. 

• Instalazioa eta mantentze-lanak lanbide-
arloko 2. edo 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

 

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

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

 
– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 

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

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Hodiak instalatzeko eta aparatu 
sanitarioak eta girotze-
elementuak instalatu eta haien 
mantentze-lanak egiteko 
lantegia 

140 140 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 

Kudeaketa-gela X X 

Hodiak instalatzeko eta aparatu sanitarioak eta 
girotze-elementuak instalatu eta haien mantentze-
lanak egiteko lantegia 

X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 

− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta 
Internet. 

− Edizio grafikorako berariazko softwarea.  

− Errotuladorearekin idazteko bi arbel. 

− Orri birakariak. 

− Ikasgelako materiala. 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Hodiak instalatzeko eta aparatu sanitarioak 
eta girotze-elementuak instalatu eta haien 
mantentzen-lanak egiteko lantegia. 

− Laneko mahaiak eta bankuak. 

− Makina elektroeramangarriak: disko-makinak, zulagailuak. 

− Ebakitzeko, tolesteko eta hariztatzeko ekipamenduak. 

− Lotura- eta soldadura-ekipamenduak. 

− Neurketa- eta egiaztatze-tresnak. 

− Eskuzko erreminta. 

− Aparatu sanitarioak eta txorrotak. 

− Beroa ekoizteko aparatuak. 

− Beroa igortzeko eta girotzeko aparatuak. 

− Mota eta material askotako hodiak eta osagarriak. 

− Segurtasun- eta higiene-materiala. 

 

 



 
 
INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 
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IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Ez dago sartzeko eskakizunik. 
 
 



 

 



 

 

 


