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IZENA
HIRI- ETA INDUSTRIA-HONDAKINEN KUDEAKETA

KODEA
SEAG0108

LANBIDE-ARLOA
Segurtasuna eta ingurumena

LANBIDE-EREMUA
Ingurumen-kudeaketa.

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
SEA027_2 Hiri- eta industria-hondakinen kudeaketa (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa, 59. BOEan argitaratua,
2004ko martxoaren 9an).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
2

GAITASUN OROKORRA
Hiri- eta industria-hondakinak biltzea, garraiatzea, baloratzea eta ezabatzea

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

-UC0076_2: Hiri-hondakinak edo udalerrikoak biltzea eta tratatzea
-UC0077_2: Industria-hondakinak biltzea eta tratatzea
-UC0075_2: Lanpostuan laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartzea

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Langile honek esparru hauetan lan egin dezake:
- Autonomia erkidegoak, udaletxeak eta udalerri txikien mankomunitateak.
- Hondakinak kudeatzen dituzten enpresak, hondakinak berrerabiltzeko edo birziklatzeko prestatzen
dituztenak.
- Hondakinak transferitzeko estazioak.
- Hondakinak berreskuratzeko eta tratatzeko instalazioak.
- Hondakindegiak eta erraustegiak.
- Hondakinen tratamendu kimikorako instalazioak.
- Hondakin arriskutsuen hondakindegiak.
- Hondakinen bilketa eta garraioa.

Ekoizpen-sektoreak
Berriro erabili edo birzikla daitezkeen materialen tratamenduarekin erlazionatutako ekoizpen-sektoreak.
Energia-sektorea.
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Lanbideak edo lanpostuak
8163.001.3 Hondakinak (erradioaktiboak izan ezik) tratatzeko eta ezabatzeko instalazioetako langilea, oro har
8163.003.5 Hiri-hondakin solidoak tratatzeko instalazioetako langilea
8163.002.4 Baso-, nekazaritza- eta industria-hondakin solidoak tratatzeko instalazioetako langilea
3351.001.3 Zabor-biltzailea

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

MF0076_2:
Hiri-hondakinen kudeaketa

MF0077_2
Industria-hondakinen kudeaketa

ORDUAK

100

120

MF0075_2
Segurtasuna eta osasuna

50

MP0066:
Hiri- eta industria-hondakinen
kudeaketako lanekoak ez diren lanbidejardunbideak

120

ORDUAK, GUZTIRA

390

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUA
K

UF0284: Hiri-hondakinen edo udalerriko
hondakinen bilketa eta garraioa

30

UF0285: Hiri-hondakinen edo udalerriko
hondakinen tratamendua

40

UF0286: Hondakin geldoen kudeaketa

30

UF0287: Industria-hondakinen identifikazioa

30

UF0288: Industria-hondakinen ezaugarriak
zehaztea

50

UF0289: Industria-hondakinak kudeatzeko
eragiketak

40
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2. gaitasun-atala
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1. gaitasun-atala:
HIRI-HONDAKINAK EDO UDALERRIKOAK BILTZEA ETA TRATATZEA
Kodea: UC0076_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Hondakinen ezaugarriak zehazteko oinarrizko eragiketak egitea eta bilketa egiteko baliabideak izatea, beti ere
hondakinak jatorrian murrizteko, berrerabiltzeko, birziklatzeko, baloratzeko eta uzteko irizpideen arabera, indarrean
dagoen araudia eta segurtasun-arauak betez.
BI1.1 Langileentzat aurreikusitako segurtasun-bitartekoak prest eta egoera onean daude.
BI1.2 Badago nahiko edukiontzi hiriguneetan bilketa egiteko, modalitate hauetarako:
- Ekarpena.
- Beiraren gaikako bilketa.
- Paperaren eta kartoiaren gaikako bilketa.
- Pila eta bateria txikien gaikako bilketa.
- Poltsa horia (plastikoak, latak, tetra brikak).
- Gainerakoen poltsa.
BI1.3 Aurreko puntuan aipatutako edukiontzien kontserbazio-egoera ikuskatu da, eta hondatuak zeudenak aldatu
dira.
BI1.4 Hiri-hondakin bereziak (etxetresna elektrikoak, altzariak, eta beste) aldizka biltzeko programa egin da, eta
egiaztatu da badagoela nahiko puntu garbi.
BI1.5 Hondakin geldoak haiek biltzeko prestatutako edukiontzietan uztea eta ondoren garraiatzea.
LB2: Hiri-hondakinak biltzeko eta garraiatzeko oinarrizko eragiketak egitea, beti ere eraginkortasun maximoaren eta bide
publikoaren etenaldi minimoaren irizpideak kontuan hartuz eta segurtasun-arauak betez.
BI2.1 Langile, bilketa- eta garraio-ibilgailu eta inguruneari ezarritako segurtasun-neurriak egokiak dira eragiketamota honetarako, eta egiaztatu egin dira.
BI2.2 Egiaztatu da bilketa-ibilgailuaren ekipoak ondo dabiltzala (edukiontziak jasotzekoa, zapaltzeko gailua, eta
beste).
BI2.3 Ibilgailuaren ahalmena egokia da esleitu zaion ibilbiderako, hauek kontuan hartuta:
- Bilketa-mota (ekarpena, gaikakoa, eta beste).
- Biztanleriaren tamaina.
- Hondakinen ohiko konposizioa.
- Klimaren eta biztanleriaren urtaroaren araberako aldaketak.
- Bilketa-eremua (bizitegi-eremua, mistoa, merkataritza-eremua, zerbitzu-eremua).
- Kaleen eta auzoen egitura.
- Zentro-hartzailera edo transferentzia-zentrora dagoen distantzia.
BI2.4 Bilketan ibilbide zentzuzkoenaren irizpidea hartzen du kontuan:
- Kale nagusietan hastea eta amaitzea.
- Isurpenetik urrutien dagoen puntutik hastea.
- Beheranzkoa, zirkulazioak hala uzten duen guztietan.
- Herritarren jarduera ahalik eta gutxien eteten duten orduetan.
- Hondakin gehien sortzen duten puntuak lehendabizi.
BI2.5 Hondakinak transferentzia-estaziora eta/edo berreskuratze-estaziora garraiatu dira.
LB3: Hiri-hondakinak berreskuratzeko eta birziklatzeko eragiketak egitea, bai eta balorizazioa eta isurpena ere,
segurtasun-arauak betez.
BI3.1 Ibilgailua kargatzean eta deskargatzean pisatzen da.
BI3.2 Proposatutako segurtasun-neurriak bai eskuzko deskarga eta sailkapenaz arduratzen diren langileentzat eta
bai hondakinak garraiatzen dituzten ibilgailuak deskargatzeko zuloen inguruan lan egiten duten langileentzat
egokiak diren begiratzen da.
BI3.3 Olagarro-koilaradun garabiak eta hondakinak zuloetatik uhal garraiatzaileetara bidaltzen dituen sistema
bultzatzailea ondo dabiltzala egiaztatzen da.
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BI3.4 Birzikla daitezkeen hondakinak berreskuratzeko behar diren elementu teknikoen funtzionamendua eta
segurtasun-kondizioak gainbegiratu dira, eta arreta berezia jarri da puntu hauetan:
- Trommelak.
- Uhal garraiatzaileak.
- Bereizgailu magnetikoak.
- - Foucaulten korronteen bidezko bereizgailuak.
BI3.5 Garraio-ibilgailua segurtasun-kondizioak zainduz deskargatzen da.
BI3.6 Hondakinak prozesatzean kontrolatu egin da berrerabili daitezkeen zatiak berrekuratzen direla eta errefusa
bereizi egin da ondoren errauskailuan isurpen kontrolatu bat edo balorizazio bat egiteko.
BI3.7 Izaeraren eta xedearen arabera berreskuratutako eta prozesatutako zatiak egokiak direla kontrolatzen da:
- Txatarra, burdinazkoa nahiz burdinazkoa ez dena, ondo trinkotzen da garraiatzeko.
- Beira garraiorako ondo xehatzen da eta edukiontzi egokietan biltzen da.
- Beira ondo xehatzen da eta edukiontzi egokietan biltzen da garraiorako.
- Paperaren prestaketa eta paketatzea egokiak dira.
- Hondakin organikoekin konposta egiteko eta ondoren hura zehatzeko prozedura egokia da.
- Errefusaren isurpen kontrolatua eta/edo errausketa egokiak dira.
- Errautsak eta zepak segurtasun-hondakindegian uzten dira

Lanbide-testuingurua
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Edukiontziak, hondakinak gaika biltzeko kamioiak, olagarro, olagarro-koilaradun garabiak, trommelak, bereizgailu
magnetikoak eta Foucaulten korronteen bidezkoak, mahai bibratzaileak, konposta egiteko eremuak, konposta egiteko
gailuak, hondeamakinak, garabiak, bioiragazkiak, ohe fluidizatuko labedun errauskailuak, beste errauskailu batzuk.
Lanaren emaitza edo produktuak
Ezarritako eragiketen metodoak, prozedurak eta sekuentziak, eta guztiz definitu gabe dauden eragiketen parametroak.
Hiri-hondakin solidoak berrerabiltzea eta birziklatzea, hiri-hondakin solidoen errefusa balorizatzea, eta balorizatu gabeko
errefusa segurtasun-kondizioak betez hondakindegi kontrolatuan isurtzea.
Erabilitako edo sortutako informazioa
EBko direktibak. Estatuko, erkidegoko eta tokiko araudiak. Lan-protokoloak eta -jarraibideak. Ekipoak eta garraioak
maneiatzeko eskuliburuak.

2

2. gaitasun-atala:
INDUSTRIA-HONDAKINAK BILTZEA ETA TRATATZEA
Kodea: UC0077_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Segurtasun-gordetegi batean onar daitezkeen hondakinen karakterizaziorako oinarrizko eragiketak egitea,
teknikariek ezarritako jarraibideak eta segurtasun-kondizioak betez.
BI1.1 Norberaren segurtasunerako neurriak proposatutakoak dira, egokiak dira eta ezarrita daude.
BI1.2 Lixibazio-test estandarra teknikarien espezifikazioen arabera egin da..
BI1.3 Substantzia toxikoak edo kutsatzaileak zehazteko erreaktiboak, bitarteko teknikoak eta prozedurak
protokoloen arabera eta nagusiek ezarritako espezifikazioak betez prestatzen dira.
BI1.4 Lohien eta meta daitezkeen hondakinen deshidratazio-maila zehazteko protokoloa teknikariek ezarritako
espezifikazioak betez egiten da.
BI1.5 Onartze- eta garraio-buletina betetzen da, eta garraio hori kondizio egokietan egiteko eragiketak ezartzen
dira.
BI1.6 Deskargatzeko eta jartzeko tokia prest dago.
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LB2: Tratamendu kimikoko instalazio batean onar eta trata daitezkeen hondakinen karakterizaziorako oinarrizko
eragiketak egitea, teknikariek ezarritako jarraibideak eta segurtasun-kondizioak betez.
BI2.1 Proposatutako segurtasun-neurri pertsonalak eta ingurunekoak egiaztatzen dira.
BI2.2 Substantzia toxikoen edo kutsatzaileen edukia neurtzeko erreaktiboak eta prozedurak bat datoz teknikarien
aginduekin.
BI2.3 Tratamendu-lerroa hondakinerako egokia da.
BI2.4 Onartze- eta garraio-buletina egina dago, eta garraio hori kondizio egokietan egiteko eragiketak ezartzen
dira.
BI2.5 Deskarga-tokia esleitutako tratamendu-lerroaren arabera prestatua dago.
LB3: Tratamendua egitea, teknikarien eta fakultatiboen espezifikazioen arabera eta segurtasun-arauak betez.
3.1 Langileentzat, ingurunerako eta tratamendu-lerroetarako proposatutako segurtasun-neurriak egiaztatu dira.
BI3.2 Tratatu beharreko hondakina aurretiazko probetan bereizitakoarekin bat datorren begiratzen da.
BI3.3 Teknikarien espezifikazioak betez eta tratamendu-lerroen arabera deskargatzen eta kontrolatzen dira
hondakinak:
- Hondakin urtsuak (azidoak eta alkaliak).
- Taladrinak eta olioak.
- Zianurodunak.
- Kromikoak.
BI3.4 Prozesuaren ondorioz dauden errefusak, hondarrak eta berreskuratutako produktuak garraiatzeko eta/edo
uzteko prestatzen dira, protokolo teknikoaren arabera.

Lanbide-testuingurua
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Edukiontziak, ontziak, segurtasun-tangak, ontziz aldatzeko ponpak, produktu kimiko puruak (besteak beste, azidoak eta
alkaliak), langargailuak, laborategi kimikoko materiala.
Lanaren emaitza edo produktuak
Ezarritako eragiketen metodoak, prozedurak eta sekuentziak, eta guztiz definitu gabe dauden eragiketen parametroak.
Hondakin industrialen ezaugarriak zehaztea eta haiek prozesatzea, berreskuratzea eta, hala badagokio, segurtasunkondizioak betez uztea.
Erabilitako edo sortutako informazioa
EBko direktibak. Estatuko, erkidegoko eta tokiko araudiak. Lan-protokoloak eta -jarraibideak. Ekipoak eta garraioak
maneiatzeko eskuliburuak. Industria-hondakinen kudeaketari, berreskuratze-teknikei eta prozesatze-teknikei buruzko
argitalpenak.
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3. gaitasun-atala:
LANPOSTUAN LANEKO ARRISKUAK PREBENITZEKO NEURRIAK
HARTZEA
Kodea: UC0075_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
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LB1: Jarduerarekin lotutako arriskuei antzematea.
B1.1 tratatu beharreko hondakinetatik eratorritako arriskuak ezagunak dira.
BI1.2 Hondakinak biltzeko ekipo eta prozeduretatik eratorritako arriskuak ezagunak dira.
BI1.3 Hondakinak tratatzeko erabiltzen diren substantzia eta energietatik eratorritako arriskuak ezagunak dira.
BI1.4 Laneko prozedura eta ekipoetatik eratorritako arriskuak ezagunak dira.
BI1.5 Lantokietako instalazioetatik eratorritako arriskuak ezagunak dira.
BI1.6 Lantokietako ingurune-kondizioetatik eratorritako arriskuak ezagunak dira.

Hiri- eta industria-hondakinen kudeaketa

LB2: Lantokiko arriskuei dagozkien prebentzio- eta babes-neurriak aplikatzea.
BI2.1 Laneko prozedurak eta prebentzio-instrukzioak ezagutzen dira eta ondo aplikatzen dira.
BI2.2 Babes-neurri kolektiboak ezagutzen dira, ondo erabiltzen dira, eta haien funtzionamenduan dauden
gorabehera guztien berri ematen da.
BI2.3 Norbera babesteko nahitaez erabili behar diren ekipoak erabiltzen eta zaintzen dira.
BI2.4 Lanarekin erlazionatutako segurtasun- eta osasun-seinale eta -etiketak ezagutzen dira.
BI2.5 Alarma-seinaleak ondo interpretatzen dira, eta, aktibatuz gero, jakina da nola jokatu behar den.
BI2.6 Suaren aurkako ekipoen kokapena eta suteetako jardunbide egokia ezagutzen dira.
BI2.7 Larrialdi-egoeretako jardunbidea ezaguna da.
BI2.8 Ezagutzen dira produktu arriskutsuen intoxikazioa dagoela adierazten duten oinarrizko sintomak eta
horrelako kasuetako jarduera-protokoloak.
BI2.9 Produktu arriskutsuen ihesak, jarioak edo isuriak dauden kasuetako jarduera-protokoloak ezagutzen dira, eta
betetzen dira.
BI2.10 Zentroan lehen zainketak egiteko ezarritako protokoloak ezagutzen dira, eta aplikatzen dira.

Lanbide-testuingurua
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Norbera babesteko ekipoak egokiak dira dauden arriskuetarako. Lehen laguntza emateko oinarrizko ekipoa.
Seinaleztatzeko eta balizatzeko materiala. Komunikazio-sistema mugikorra.
Lanaren emaitza edo produktuak
Ezarritako eragiketen metodoak, prozedurak eta sekuentziak, eta guztiz definitu gabe dauden eragiketen parametroak.
Ekoizpen-prozesuetako istripu eta gorabeherei erantzutea.
Erabilitako edo sortutako informazioa
Erabilitakoa: Lan-zentroak arriskuei buruz emandako informazioa. Produktu arriskutsuen etiketak eta segurtasun-fitxak.
Prebentzio-jarraibideak, jarduera-protokoloak eta laneko prozedurak. Lantaldeen eskuliburuak. Sortutakoa: Arrisku,
gorabehera eta matxuren komunikazio-parteak.
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III PRESTAKUNTZA

1. prestakuntza-modulua:
HIRI-HONDAKINEN KUDEAKETA
2. prestakuntza-modulua:
INDUSTRIA-HONDAKINEN KUDEAKETA
3. prestakuntza-modulua:
SEGURTASUNA ETA OSASUNA
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1

1. prestakuntza-modulua:
HIRI-HONDAKINEN KUDEAKETA
Kodea: MF0076_2:
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0076_2 Hiri-hondakinak edo udalerrikoak biltzea eta tratatzea.
Iraupena: 100 ordu
1.1. prestakuntza-atala
HIRI-HONDAKINEN EDO UDALERRIKO HONDAKINEN BILKETA ETA GARRAIOA
Kodea: UF0284
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, hiri-hondakinen

bilketa eta garraioari dagokionez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Inguru jakin baterako hondakin-edukiontzi desberdinen beharrak eta haien mantentze lanak identifikatzea.
EI1.1 Kontzeptu hauek azaltzea:
Sorburuko murrizketa.
Berrerabiltzea.
Birziklatzea.
Balorizazioa.
Isurpena.
EI1.2 Kontzeptu hauek definitzea: bilketaren aurrekoa, gaikako bilketa, ekarpen bidezko bilketa eta hondakin berezien
bilketa.
EI1.3 Hiri-hondakinen oinarrizko konposizioa deskribatzea, haien jatorriaren arabera (bizitegi-eremua, merkataritzaeremua, mistoa eta zerbitzu-eremua).
EI1.4 Hondakinen sorreran dauden aldaketak zehaztea, urtaroaren, klimaren eta urbanizazioaren arabera, besteak
beste.
EI1.5 Gaikako bilketan eta ekarpen bidezkoan erabiltzen diren edukiontzi-motak bereiztea.
EI1.6 Edukiontziak erabiltzeko eta haien mantentze-lanak egiteko eragiketak azaltzea.
EI1.7 Kasu jakin bat oinarri hartuta, zona jakin bati esleitu behar zaizkion gaikako bilketako eta ekarpen bidezko
bilketako edukiontziak jartzea, sortutako hondakin-kantitatearen eta -motaren arabera.
A2: Hiri-hondakinen bilketaren eta garraioaren ezaugarriak aztertzea.
EI2.1 Hondakinen bilketa eta garraioari lotutako kontzeptuak eta terminologia azaltzea.
EI2.2 Hondakinak biltzeko eta garraiatzeko erabiltzen diren ibilgailu-motak bereiztea.
EI2.3 Bilketa- eta garraio-prozesua deskribatzea, topografiaren, urbanizazio-ezaugarrien, herritarren jardueraren,
zabortegi, tratamendurako instalazio edo transferentzia-estaziora dagoen distantziaren edo beste eragile batzuen
arabera.
EI2.4 Segurtasun-neurriak eta osasuna babestekoak aplikatzea, bilketa eta garraioarekin erlazionatutako arrisku guztiak
prebenitzeko.

Edukiak:
1. Hiri-hondakinen edo udalerriko hondakinen identifikazioa
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- Hondakin kontzeptua

Hiri- eta industria-hondakinen kudeaketa

Hiru oinarriak (murrizketa, berrerabiltzea, birziklatzea)
Balorizazioa eta isurpena.
Hiri-hondakinak eta garapen jasangarria.
Hiri-hondakin motak:
•
Beira
•
Papera eta kartoia
•
Ontzi arinak
•
Materia organikoa
•
Hondakin bereziak (etxetresna elektrikoak, altzariak eta beste)
•
Beste hondakin batzuk (basokoak, nekazaritzakoak eta beste)
- Hiri-hondakinen konposizioa, haien jatorriaren arabera:
•
Bizitegi-eremuak
•
Merkataritza-eremuak
•
Eremu mistoak
•
Zerbitzu-eremuak
- Hondakinen sorrerari eragiten dioten faktoreak:
•
Urtaroa
•
Klima
•
Urbanizazioa
•
Beste faktore batzuk
- Hiri-hondakinei buruzko araudia: Estatukoa. Erkidegokoa. Lokala.

-

2. Hiri-hondakinen edo udalerriko hondakinen bilketa
- Bilketa-motak:
•
Bilketaren aurrekoa
•
Gaikako bilketa
•
Ekarpenen bidezko bilketa
•
Hondakin berezien bilketa
- Gaikako bilketa ereduak:
•
Azaleko edukiontziak
•
Lurpeko edukiontziak
•
Atez atekoa
•
Pneumatikoa
- Edukiontziak: Motak. Manipulazioa. Mantentze-lanak.
- Garbigunea edo ekoparkea:
•
Lege-esparrua
•
Funtzionamendua
- Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea hiri-hondakinen bilketan

3. Hiri-hondakinen edo udalerriko hondakinen garraioa
- Bilketa egiteko ibilgailu-motak:
•
Konpartimentu bikoitzeko kamioiak
•
Kutxa bakarreko kamioiak
•
Kamioi elektriko-hibridoak
•
Garabi-kamioiak
•
Zerbitzu osagarrietarako ibilgailuak
- Bilketa-ibilgailuen erabilera eta oinarrizko mantentze-lanak
- Bilketa-ibilbideen eraginkortasuna hobetzeko irizpideak:
•
Uzteko tokien kokapena
•
Lehentasuna duten bilketa-eremuak
•
Herritarren jarduera gutxieneko orduak
•
Errepide-sarearen ezaugarriak (zirkulazioaren noranzkoa, malda, errepidearen zabalera eta beste)
- Transferentzia-estazioak:
•
Motak (zuzeneko karga, biltegiratzea eta karga, konbinatuak)
•
Ezaugarriak
•
Funtzionamendua
- Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea hiri-hondakinen garraioan
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1.2. prestakuntza-atala
HIRI-HONDAKINEN EDO UDALERRIKO HONDAKINEN TRATAMENDUA
Kodea: UF0285
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin, hiri-hondakinen

tratamenduari dagokionez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Hiri-hondakinak tratamendu-instalazioetan edo hondakindegietan tratatzeko eragiketak identifikatzea.
EI1.1 Berreskura daitezkeen hondakinak bereizteko, berreskuratzeko eta prestatzeko prozedurak azaltzea.
EI1.2 Hondakinen fluxua labur deskribatzea, bai tratamendu-instalazioetakoa bai hondakindegietakoa, zer material eta
ekipo behar den eta langileek non esku hartzen duten ere adieraziz.
EI1.3 Hondakinak bereizteko eta berreskuratzeko ekipoen funtzionamendua eta erabilera azaltzea:
Olagarro-koilaradun garabiak.
Trommelak.
Bereizgailu magnetikoak.
Foucaulten korronteen bidezko bereizgailuak.
Konposta egiteko eremuak.
Erauzgailuak eta bioiragazkiak.
Errausteko labeak.
Baheketa.
EI1.4 Berreskuratutako zati bakoitzaren oinarrizko konposizioa eta instalaziotik xedera ateratzeko prestaketa
deskribatzea.
EI1.5 Errefusaren konposizioa eta hura isurtzeko edo balorizatzeko kondizioak azaltzea.
EI1.6 Segurtasun-neurriak eta osasuna babestekoak aplikatzea, ekipo eta materialekin lan egitearen ondoriozko
arriskuak prebenitzeko.
A2: Isurpena, biogasaren erauzketa, lixibiatuen arazketa eta zabortegien kontrol eta zigilatzearen eragiketak azaltzea.
EI2.1 Lixibiatze eta biogasaren eratze prozesuak labur deskribatzea.
EI2.2 Lixibiatuak arazteko prozesuak identifikatzea.
EI2.3 Biogasaren tratamendu- eta erabilera-prozesuak labur deskribatzea.
EI2.4 Kasu jakin batean, hondakinak zabortegian isurtzeko ezarritako prozedurak aplikatzea.
EI2.5 Zabortegia zigilatzeko prozesuak eta zigilatu ondorengo zaintza-protokoloa deskribatzea.
EI2.6 Itxitako zabortegietan paisaia eta ingurumena berreskuratzeko prozedurak identifikatzea.

Edukiak:
1. Hiri-hondakinen edo udalerriko hondakinen berreskuratzea eta garraioa
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- Hautatze-instalazioak:
•
Ontzi arinak
•
Zati inorganikoa
•
Askotariko produktuak
- Berreskuratze- eta birziklatze-instalazioak:
•
Materialak berreskuratzeko instalazioak (MBI)
•
Materialak tratatzeko eta berreskuratzeko instalazioak (MT/BI)
- Makineria eta ekipoen funtzionamendua eta oinarrizko mantentze-lanak:
•
Olagarro-koilaradun garabiak
•
Trommelak
•
Baheak
•
Toberak
•
Uhal garraiatzaileak
•
Bereizgailu magnetikoak
•
Foucaulten korronteen bidezko bereizgailuak

Hiri- eta industria-hondakinen kudeaketa

-

-

-

-

•
Grabitatearen bidezko bereizgailuak
•
Beste makina eta ekipo batzuk
Berreskuratzeko eta birziklatzeko prozesuen faseak:
•
Xehaketa
•
Baheketa
•
Bereizketa
•
Sailkapen magnetikoa
•
Estrusioa
•
Biltegiratzea
•
Beste fase batzuk
Hondakinen prozesatzea, motaren arabera:
•
Beira
•
Material plastikoak
•
Txatarra, burdinazkoa eta burdinazkoa ez dena
•
Papera eta kartoia
•
Beste hondakin batzuk (bereziak, tamaina handikoak, metal nobleak eta beste)
Konpostajea:
•
Konposta egiteko instalazioa
•
Konposta egiteko prozesua
•
Konpostaren erabilerak eta aplikazioak
Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea hiri-hondakinen berreskuratze eta
birziklapenean.

2. Hiri-hondakinen edo udalerriko hondakinen balorizazioa
- Balorizazio-motak
- Hondakinen balorizazioa, motaren arabera:
•
Beira, papera eta kartoia, ontziak eta plastikoak
•
Materia organikoa
•
Metalak
•
Ez dabiltzan ibilgailuak
•
Pneumatikoak
•
Ingurune berdeetako edo lorezaintzako hondakinak
- Balorizazio energetikoa edo errausketa
- Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea hiri-hondakinen balorizazioan

3. Hiri-hondakinen edo udalerriko hondakinen isurpena
- Zabortegiaren kokalekua zehazten duten faktoreak:
•
Faktore sozialak eta sanitarioak
•
Faktore ekonomikoak
•
Ingurumen-faktoreak
- Zabortegia kontrolatzeko parametroak:
•
Lixibiatuaren jatorria
•
Tratatu beharreko emaria
•
Biogasaren erauzketaren kontrola
•
Isolamendua
- Lixibiatua zabortegian tratatzeko prozesua:
•
Aurretratamendua
•
Tratamendu primarioa (fisiko-kimikoa, biologikoa)
•
Bigarren mailako dekantazioa
•
Hirugarren mailako tratamendua
•
Tratatutako likidoa ibilgura isurtzea
•
Sortutako lohien deshidratazioa
•
Lohien bilketa eta azken jomuga
- Zabortegiaren ingurumen-eragina murrizteko neurriak:
•
Zabortegiaren segimendua
•
Hondakinak trinkotzea
•
Haizeak material arin gutxiago arrastatzea
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•
Makineriak eta ibilgailu pisuen zirkulazioak zarata gutxiago sortzea
•
Suteen, usain txarren eta bektoreen (karraskariak eta intsektuak) kontrako babesa
•
Paisaia-eraginaren minimizazioa
- Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea hiri-hondakinen isurpenean

1.3. prestakuntza-atala
HONDAKIN GELDOEN KUDEAKETA
Kodea: UF0286
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, hondakin

geldoen kudeaketari dagokionez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Hondakin geldoak biltzeko garraiatzeko, tratatzeko eta isurtzeko eragiketak identifikatzea.
EI1.1 Hondakin geldoen ezaugarriak definitzea.
EI1.2 Hondakin geldoen bilketa- eta garraio-sistema desberdinak aztertzea.
EI1.3 Hondakin geldoen zirkulazio eta uztearen ezaugarri espezifikoak azaltzea.
EI1.4 Hondakin geldoen zabortegiak zigilatzeko eta onera ekartzeko sistema desberdinak grafikoki irudikatzea.
EI1.5 Hondakin geldoen zabortegiak itxitakoan bete behar diren kontrol-protokoloak aztertzea.
EI1.6 Segurtasun-neurriak eta osasuna babestekoak aplikatzea, hondakin geldoak kudeatzeko eragiketekin
erlazionatutako arriskuak prebenitzeko.

Edukiak:
1. Hondakin geldoen bilketa eta garraioa
- Hondakin geldoa: kontzeptua eta konposizioa
- Legeak
- Geldoen zatia:
•
Eraispen-hondakinak
•
Eraikuntza berriko hondakinak
•
Birgaikuntza-lanetako hondakinak
•
Obra publikoetako hondakinak
- Materialen berreskurapena eta erabilera
- Hondakin arriskutsuen zatia
•
Amiantodun hondakinak
•
Zur tratatua duten hondakinak
- Bilketa-edukiontzien ezaugarriak:
•
Irekiak
•
Itxiak
•
Atea alde batean
•
Iragazgaitzak
- Garraiatzeko ibilgailu-motak: Ibilgailu bereziak. Edukiontzi-garraiatzailea.
- Edukiontzien eta ibilgailuen erabilera eta mantentze-lanak
- Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea hondakin geldoen
bilketan eta garraioan

2. Hondakin geldoen tratamendua
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- Instalazio-motak: finkoak eta mugikorrak
- Tratamendu-prozesuaren faseak
- Lehen mailako tratamendua: ekipoaren osagaiak
•
Tobera

Hiri- eta industria-hondakinen kudeaketa

-

-

•
Aurretiazko bahetzailea
•
Bahea
•
Barailadun hauskailua
•
Bereizgailu magnetikoa
•
Ildokatze-uhala
Bigarren mailako tratamendua: ekipoaren elementuak
•
Tobera
•
Elikagailua
•
Talka bidezko errotak
•
Bereizgailu magnetikoa
•
Bahea
•
Mahai dentsimetrikoa
Bereizketa granulometrikoa
Hondakin geldoen manipulazioa transferentzia-estazioetan eta garbiguneetan
Hondakin geldoen balorizazioa
Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea hondakin geldoen tratamenduan

3. Hondakin geldoen isurpena
- Zabortegian onar daitezkeen hondakin geldoak
- Hondakinen sarrerako kontrola
- Isurpen-prozesua:
•
Hondakinen harrerako ahalmen osoa eta egunerokoa
•
Hondakinak lekuz aldatzeko barneko bideak.
•
Deskarga- eta isurpen-eremuak.
•
Hondakinak hedatzea eta trinkotzea.
•
Isurpen-gelaxkak eta ezpondak eratzea
•
Betelana (eremu, zanga edo lubakia, konbinatua, edo aldapa)
•
Terrazak zigilatzeko sistema
- Zabortegiaren itxiera:
•
Behin betiko estaltzeko eta zigilatzeko azken geruza
•
Lursailaren erabilera
•
Instalazio finkoak erabiltzea eta/edo kentzea
•
Zabortegiaren kontrol-plana, mantentze-lanak eta itxiera
•
Ingurunea leheneratzea
- Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea hondakin geldoen isurpenean

2

2. prestakuntza-modulua:
INDUSTRIA-HONDAKINEN KUDEAKETA
Kodea: MF0077_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0077_2 Industria-hondakinak biltzea eta tratatzea
Iraupena: 120 ordu
2.1. prestakuntza-atala
INDUSTRIA-HONDAKINEN IDENTIFIKAZIOA
Kodea: UF0287
Iraupena: 30 ordu
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Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, industriahondakinen identifikazioari dagokionez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:

A1: Tratamendu-instalazioan edo segurtasun-biltegian onar daitezkeen industria-hondakinak identifikatzea, haien azken
antolamendurako jarraitu beharreko prozedurak adieraziz.
EI1.1 Industria-hondakin mota nagusien kudeaketan aplikatu beharreko oinarrizko araudia banan-banan aipatzea.
EI1.2 Tratamendu kimikoko instalazioetan eta segurtasun-zabortegietan onar daitezkeen industria-hondakin motak eta
berariaz kanpoan uzten direnak azaltzea.
EI1.3 Industria-hondakinak plantan edo zabortegian onartzeko eskakizun minimoak eta prozedurak laburbiltzea.

Edukiak:
1. Industria-hondakinak kudeatzeko moduak
Industria-hondakin motak Galdoak. Hiri-hondakintzat har daitezkeenak. Arriskutsuak
Osasun publikoan eta ingurumenean dituzten eraginak
Iturriak eta ekoizpena
Industria-hondakinen barne-kudeaketa:
•
Minimizazioa
•
Berrerabiltzea
•
Trinkotzea
•
Etiketa jartzea
•
Biltegiratzea
- Minimizazioaren garrantzia:
•
Helburuak
•
Onurak eta eragozpenak
•
Estrategiak eta planak
•
Prozesu kimikoak
•
Produktu-poltsak
•
Garapen jasangarrirako teknologia garbiak
- Industria-hondakinen kanpo-kudeaketa:
•
Birziklatzea
•
Zabortegian biltegiratzea
•
Erraustea
•
Kanpo-kudeaketako joerak

-

2. Industria-hondakinen alorreko legeria
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- Ingurumeneko arduren esparrua:
•
Hondakina sortzen duenaren erantzukizuna
•
“Kutsatzen duenak ordaintzen du” printzipioa
•
Hondakinak tratatzen dituenaren askatasunaren printzipioa
•
Egokitzapen teknikoaren printzipioa
•
Erregistro eta kontrolaren printzipioa
•
Plangintza-printzipioa
- Industria-hondakinei buruzko araudia:
•
Europakoa (Europako Hondakin Katalogoa, Hondakinen EHK)
•
Estatukoa
•
Erkidegokoa
•
Lokala
- Tratamendu-instalazioetan edo zabortegietan hondakinak hartzeko protokoloa:
•
Hondakin-ekoizleen erregistroan izena ematea
•
Hondakina onartzeko dokumentua
•
Garraiolari-erregistroan izena ematea
•
Segimendurako eta kontrolerako dokumentua.
•
Hondakinen urteko aitorpena
- Zabortegian onar daitezkeen hondakinak:
•
I motako industria-hondakin geldoak

Hiri- eta industria-hondakinen kudeaketa

•

II motako industria-hondakin geldoak

2.2. prestakuntza-atala
INDUSTRIA-HONDAKINEN EZAUGARRIAK ZEHAZTEA
Kodea: UF0288
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, industriahondakinen ezaugarriak zehazteari dagokionez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Instalazio batean trata daitezkeen edo segurtasun-biltegi batean isur daitezkeen industria-hondakinen ezaugarriak
zehaztea.
EI1.1 Industria-hondakin mota desberdinen ezaugarriak zehazteko prozedura teknikoak eta protokoloak azaltzea.
EI1.2 Laborategian:
- Lan-eremua, materiala eta analisia egin dakiekeen laginentzako erreaktiboak prestatzea.
- Oinarrizko laginen lixibiazio-testak egitea.
- Lagin arazodun batek zer deshidratazio-maila duen begiratzea.
- Ezaugarriak zehazteko oinarrizko eragiketak egitea: pH-a neurtzea, errautsak analizatzea, elementu kimiko
jakin batzuen edukia zehaztea, eta beste.
EI1.3 Laginak analizatu ondoren lortutako emaitzak idaztea.
EI1.4 Analisiaren hondar-produktuak baztertzea, segurtasunari eutsiz.
EI1.5 Erabilitako laborategiko tresneriaren oinarrizko mantentze-lanak egitea.
EI1.6 Analizatutako hondakinak onartzeko buletina egitea, eta haiek garraiatzeko eta erabiltzeko kondizioak idatziz
jartzea.
EI1.7 Laborategiko lanei lotutako laneko arriskuak identifikatzea, eta dagozkien segurtasun-neurriak aplikatzea.

Edukiak:
1. Industria-hondakinen ezaugarriak zehazteko instalazioak
-

Ezaugarriak zehaztearen helburuak
Hondakinen sailkapena: Arriskutsuak. Ez-arriskutsuak.
Kimikako laborategien oinarrizko azpiegitura
Gai hauen inguruan bete beharreko arauak:
•
Substantzien erabilera
•
Materialak
•
Ekipoak
•
Ihesak edo suteak daudenean egin beharrekoa

2. Industria-hondakinen ezaugarriak zehazteko eragiketak
- Laborategiko materiala ezagutzea eta sailkatzea
•
Beirazko materiala
•
Portzelanazko materiala
•
Metalezko materiala
•
Askotariko materiala
- Materiala garbitzea eta zaintzea
- Laborategiko ekipoak: erabilera eta mantentze-lanak
- Substantzia kimikoen sailkapena eta erabilera
- Patroiak eta erreferentzia-materialak
- Parametroen zehaztapena:
•
pH-a
•
Presioa
•
Tenperatura
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-

•
Hezetasuna
•
Kontzentrazioak
•
Beste parametro batzuk
Emaitzak aztertzea eta inprimakiak betetzea.
Laborategian substantziak batetik bestera mugitzea eta biltegiratzea
Laborategiko hondakinen maneiua
Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea laborategiko lanetan

2.3. prestakuntza-atala
INDUSTRIA-HONDAKINAK KUDEATZEKO ERAGIKETAK
Kodea: UF0289
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Industria-hondakinak kudeatzeko eragiketak azaltzea, biltzen direnetik hasi eta azken antolamendura arte.
EI1.1 Industria-hondakinen bilketa- eta garraio-sistemak identifikatzea.
EI1.2 Industria-hondakinak biltegiratzeko eragiketak laburbiltzea, haien arriskua, gehieneko biltegiratze-denbora eta
beste irizpide batzuk kontuan hartuta.
EI1.3 Hondakinak deskargatu eta tratatu aurretik egin beharreko egiaztapenak azaltzea.
EI1.4 Deskarga-metodoak eta eragiketa horietarako esleitutako eremuek bete beharreko kondizioak sailkatzea.
EI1.5 Lerro bakoitzaren tratamendu-prozesuaren laburpena egitea, eta adieraztea zein diren hura osatzen duten
elementuak, egiten diren eragiketak, espero diren emaitzak eta egiten diren mantentze-lanak.
EI1.6 Tratamendu-lerro desberdinekin lotutako arriskuak, segurtasun-neurriak eta gorabeheren aurre erantzuna
identifikatzea.
EI1.7 Segurtasun-biltegien oinarrizko egitura grafikoki irudikatzea.
EI1.8 Industria-hondakinak segurtasun-biltegietan deskargatzeko eta uzteko prozesuak azaltzea.
EI1.9 Segurtasun-neurriak eta osasuna babestekoak aplikatzea, industria-hondakinak kudeatzeko eragiketekin
erlazionatutako arriskuak prebenitzeko.

Edukiak:
1. Industria-hondakinen bilketa, garraioa eta biltegiratzea
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- Bilketa eta garraioa:
•
Hondakin-motak
•
Hondakinaren bolumena
•
Bilketaren maiztasuna
•
Garraioan ibilitako distantziak
•
Erabilitako ibilgailuak
•
Garraioari dagokion araudia
- Biltegiratzea:
•
Hondakinen propietate fisiko-kimikoak
•
Arriskua
•
Hondakinak deskargatzeko prozedurak
•
Deskarga-eremuko kondizioak
•
Gehieneko biltegiratze-denbora
•
Hondakinen sorrera-tasa
•
Biltegiratzeko ontziak eta espazioaren erabilgarritasuna
•
Biltegiratze-espazioen aireztapena
- Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea industria-hondakinen bilketan, garraioan,
eta biltegiratzean.
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2. Industria-hondakinen tratamendua
- Tratamendu fisiko-kimikoa:
•
Tratamendu fisiko-kimikorako instalazio baten asmoa eta helburuak
•
Tratamendu-instalazio baten banaketa orokorra
•
Ekipoen funtzionamendua, maneiua eta mantentze-lanak (zentrifugatzea, fluido-xukatzea, destilazio
sinplea, eta beste)
•
Prozesu fisikoak (solido-bereizketa): sedimentazioa, flotazioa, iragazketa
•
Prozesu kimikoak: neutralizazioa, hauspeatzea, gatzapen-malutapena.
•
Prozesu fisiko-kimikoak: xurgapena, adsortzioa, ioi-trukea, emultsio-haustura
- Solidotze-/egonkortze-teknologiak:
•
Helburuak eta aplikazioak
•
Immobilizazio-mekanismoak
•
Hondakin geldotuen portaera
•
Solidotze-/egonkortze-prozesuetan aplikatzeko irizpideak
- Tratamendu termikoa edo balorizazio energetikoa (errausketa):
•
Alderdi orokorrak
•
Ingurumen-problematika
•
Errausteko teknologia
- Balorizazioa:
•
Baliaraz daitezkeen hondakin-motak
•
Aplika daitezkeen teknologiak
•
Balorizazio-prozesua (organikoak eta inorganikoak)
•
Industria-hondakinak baliarazteko moduak: joerak
- Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea industria-hondakinen tratamenduan

3. Industria-hondakinak segurtasun-biltegietan isurtzea
- Segurtasun-biltegiak kokatzeko baldintza orokorrak
- Eraikuntza-fasea
- Ustiapen- edo funtzionamendu-fasea:
•
Hondakinak onartzea eta egokitzea
•
Hondakinen deskarga- eta uzte-prozesuak
•
Lixibiatuen eta gasen tratamendua
- Zigilatzea eta ixtea
- Itxi ondoko zaintza eta kontrola
- Segurtasun-biltegiaren ingurumen-berreskurapena
- Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea industria-hondakinen isurpenean

3

3. prestakuntza-modulua:
SEGURTASUNA ETA OSASUNA.
Kodea: MF0075_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0075_2 Lanpostuan laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartzea.
Iraupena: 50 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Jarduerarekin lotutako arriskuak identifikatzea.
EI1.1 Makinak eta erremintak erabiltzeak dakartzan arriskuei antzematea: harrapaketak, ebakiak, jaurtiketak eta beste.
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EI1.2 Jasotzeko eta garraiatzeko ekipoak erabiltzeak dakartzan arriskuei antzematea: harrapaketak, ebakiak, gehiegizko
ahaleginak, bibrazioak, zaratak eta beste.
EI1.3 Kargak maneiatzeak eta indarra egiteak dakartzan arriskuei antzematea: objektuen erorketak, hezur eta
muskuluetako lesioak, eta beste.
EI1.4 Leherketa- eta sute-arriskuei antzematea.
EI1.5 Agente kimiko, fisiko eta biologikoen leherketak dakartzan arriskuei antzematea.
EI1.6 Lantokiko ezaugarrietatik eratorritako arriskuei antzematea: eskailerak, laneko plataformak, igarobideak eta beste.
EI1.7 Hornidura-instalazioetatik eratorritako arriskuei antzematea: energia elektrikoa, ura, gasak, aire konprimatua eta
beste.
EI1.8 Lana egitetik eratorritako arriskuei antzematea.
EI1.9 Produktuen biltegiratzetik eratorritako arriskuei antzematea.
A2: Jarduera jakin batetik eratorritako arriskuak prebenitzeko eta arrisku horietatik babesteko neurri egokiak ezartzea.
EI2.1 Arrisku-mota desberdinei aplikatzen zaizkien babes-neurri kolektiboei antzematea: babeslekuak, babesak, hesi
materiagabeak, aireztapen orokorra, erauzte lokalizatua, eta beste.
EI2.2 Arrisku bakoitzerako egokiak diren norbera babesteko ekipo motak (NBE) bereiztea: NBE-motak:
- Bururako babesak.
- Arnas babesa.
- Aurpegi eta begietarako babesa
- Gorputz-enborra eta gorputz-adarrak babestea
- Garaieratik erortzearen aurkako babesa.
- Zarataren eta bibrazioen aurkako babesa.
- Babes bereziak: Arrisku kimikoak, biologikoak eta erradiazioak.
- Kondizio termohigrometrikoen kontrako babesa.
EI2.3 Larrialdi-egoera posibleak eta haietako parte-hartzea identifikatzea
EI.2.4 Intoxikazio-sintomei eta lesio-mota desberdinei antzematea, eta lehen laguntzetako teknikak aplikatzea.
EI2.5 Lan seguruen prozedurak aplikatzea.

Edukiak
1. Segurtasunaren eta osasunaren alorrean aplikatu beharreko legeria
- Lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudia.
•
Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko Legea
•
Prebentzio Zerbitzuen Araudia
•
Sektoreko arauak
- Prebentzioaren antolamendua
- Arriskuen prebentzioko betebeharrak: Enpresaria. Langilea
- Ardura legala. Zibila. Penala. Administratiboa

2. Jarduerarekin lotutako arriskuak identifikatzea
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- Arrisku eta peril kontzeptuak.
- Lan-istripuak eta lanbide-gaixotasunak.
- Arriskuak lokalizatzea
•
Emisio-fokua
•
Ingurumena
•
Hartzailea
- Antolakuntza-faktoreen ondoriozko arriskuak
•
Antolakuntza
•
Txandakako lanak
- Faktore materialen ondoriozko arriskuak
•
Ordena eta garbitasuna
•
Languneak
•
Aireztapena eta klimatizazioa
•
Zarata
•
Bibrazioak
•
Argiztapena
- Elementuen erabileraren ondoriozko arriskuak
•
Eskuzko tresnak
•
Objektuak manipulatzea
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-

-

-

-

-

•
Jasotzekoak eta garraiatzekoak
•
Makinak
Arrisku elektrikoak
•
Instalazio elektrikoak
•
Ekipamendu elektrikoak
Sute eta leherketek eragindako arriskuak
•
Su-motak
•
Hautemate-, alarma- eta itzaltze-ekipoak
•
Agente itzaltzaileak
Substantzien erabileraren ondoriozko arriskuak
•
Sarrera- eta irteera-bideak
•
Substantzia-motak (fisikoak, kimikoak eta biologikoak)
•
Organismoan dituzten eraginak
Erradiazioaren eraginpean egotearen ondoriozko arriskuak
•
Erradiazio ionizatzaileak
•
Erradiazio ez-ionizatzaileak
Gehiegizko ahalegina egiteak dauzkan arriskuak
•
Karga fisikoa
•
Karga mentala

3. Prebentzio- eta babes-neurrien aplikazioa.
- Babes kolektiboa
•
Aireztapen orokorra edo diluzio bidezkoa
•
Aireztapen lokala edo erauzketa lokalaren bidezkoa
•
Pantailak, trenkada opakuak edo beirazko trenkadak
•
Barandak
•
Prebentzio-sareak, babeserako sareak eta sare elastikoak
•
Babesleku finkoak eta mugikorrak
•
Babesteko gailuak (aginte sentikorra, pantaila mugikorra, gailu sentikorrak)
- Norbera babesteko ekipoak (NBEak)
•
Garezurraren babesa (kasketa, arnesa)
•
Aurpegiaren eta ikusmen-aparatuaren babesa (soldatzeko pantailak, betaurrekoak)
•
Entzumen-aparatuaren babesa (tapoia, belarri-babesak, kaskoa)
•
Goiko gorputz-adarren babesa (eskularruak, eskuzorroak, mitoiak eta beste)
•
Beheko gorputz-adarren babesa (segurtasun-punta duten oinetakoak, segurtasuneko barne-zola duten
oinetakoak, eta beste)
•
Arnasbideen babesa (ingurumenaren araberakoak, ingurumenarekin erlaziorik ez dutenak,
autosalbamendukoak)
•
Elementu agresiboen aurkako babesa (kimikoak, termikoak, erradiazioak)
•
Seinalizazio-jantziak
•
Garaieratik erortzearen kontrako babesa (euste-sistemak, ez erortzeko sistemak, ez erortzeko gailuak)
- Seinaleztatzea
•
Panel-formakoak
•
Argizkoa
•
Akustikoa
•
Hitzezko komunikazioa.
•
Keinuzkoa
•
Beste bat
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
•
Arrisku-ebaluazioa
•
Babes-baliabideak
•
Larrialdiko ekintzen planifikatzea
•
Ezarpena
- Lehen laguntzak
Botika-kutxaren edukia
•
•
Intoxikazioak
•
Traumatismoak
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•
Izozteak edo intsolazioak
•
Erredurak
•
Ubelak
•
Zauriak
•
Hemorragia
•
Ziztadak eta hozkadak
- Ergonomia-printzipioak

4

4. prestakuntza-modulua
HIRI- ETA INDUSTRIA-HONDAKINEN KUDEAKETAKO LANEKOAK EZ
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0066
Iraupena: 120 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Hiri-hondakinak adierazitako tokietan biltzeko bitartekoak izatea, eta haien mantentze-lanak egitea.
EI1.1 Egin beharreko bilketarako egokiak diren edukiontziak jartzea hirigune desberdinetan.
EI1.2 Gaikako bilketan eta ekarpen bidezkoan erabiltzen diren edukiontziak ondo maneiatzea.
EI1.3 Edukiontziak egoera onean mantentzea, aldizka garbituz eta hondatutakoak aldatuz.
EI1.4 Jarritako bilketa-baliabideetan hautemandako akatsen berri ematea nagusiei.
EI1.5 Herritarrek garbiguneetako edukiontziak behar bezala erabiltzen dituztela bermatzea.
A2: Hiri-hondakinak biltzea eta transferentzia-estaziora, tratamendu-instalaziora edo zabortegira garraiatzea, horretarako
ezarritako ibilbideari jarraituz.
EI2.1 Bilketa prestatzea, haren konposizioa kontuan hartuz jatorriaren eta hondakinaren sorreran eragina duten
faktoreen arabera.
EI2.2 Garbigune batean onartzen diren hondakin-moten inbentarioa egitea.
EI2.3 Garbigune batean onar daitezkeen hondakinak hartzea eta haien bilketa egitea, onartze-protokoloari jarraikiz.
EI2.4 Bilketa-ibilgailuetako ekipoak badabiltzan begiratzea.
EI2.5 Egin beharreko bilketarako ibilgailu egokia hautatzea.
EI2.6 Bilketarako eta garraiorako ibilgailuak erabiltzea eta haien mantentze-lanak egitea.
EI2.7 Hiri-hondakinak biltzea, esleitutako ibilbidearen arabera.
EI2.8 Bilketa-ibilgailuen edukia transferentzia-estazio batean deskargatzea, horretarako ezarritako urratsei jarraituz.
EI2.9 Transferentzia-estazioan utzitako hondakinak biltegiratzea eta trinkotzea, haien funtzionamendu egokia eten gabe.
EI2.10 Ingurumena babesteko neurriak aplikatzea hiri-hondakinen bilketan eta garraioan.
A3: Berreskuratu, birziklatu edo baliaraz daitezkeen hiri-hondakinen tratamendua egitea.
EI3.1 Ibilgailu kargatua eta deskargatua pisatzea
EI3.2 Ibilgailuak deskargatzea, langileen segurtasun-neurri egokiak betez, deskarga-zuloetan.
EI3.3 Hautaketa-instalaziora iristen diren hondakinak bereiztea (ontzi arinak, azti ez-organikoa eta askotariko
produktuak), eskuz edo mekanikoki.
EI3.4 Hondakinak tratatzeko makinaria eta ekipoak egokitzea.
EI3.5 Olagarro-koilaradun garabien bidez tratamendu-katearen hasiera elikatzea (toberak, uhal garraiatzaileak eta abar).
EI3.6 Hondakinak prozesatzeko erabiltzen diren makineria eta ekipoak ondo dabiltzan begiratzea.
EI3.7 Tratamendu-lerroan bereizitako materia organikoa konpostatzea.
EI3.8 Berreskuratutako zatiak instalaziotik xedera ateratzeko prestatzea, haien izaeraren arabera.
EI3.9 Errefusa egokitzea, zabortegira, balorizazio energetikora edo erraustegira eramateko.
EI3.10 Ingurumena babesteko neurriak aplikatzea hiri-hondakinen tratamenduan.
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A4: Aprobetxa ez daitezkeen hiri-hondakinak eta tratamendu-instalazioetako errefusa zabortegi kontrolatuetan isurtzea.
EI4.1 Isurketa-gelaxkak prestatzea, haien paretak ondo iragazgaiztuz.
EI4.2 Zabortegian sartzen diren hondakinek haiek isurtzeko baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea.
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EI4.3 Hondakinak horretarako prestatutako tokietan isurtzea, zabaltzea eta trinkotzea, zabortegi-eremua txikiagotzeko.
EI4.4 Lixibiatua berreskuratzea eta tratatzea, tratatutako likidoa ibilgura isurtzea, eta sortutako lohiak tratatzea.
EI4.5 Zabortegian sortzen den biogasa erauzteko eta tratatzeko bitartekoak izatea.
EI4.6 Zabortegia guztiz lohiz betetakoan zigilatzea eta isolatzea.
EI4.7 Zabortegiaren ustiaketa-fasean ingurumen-eragina gutxiagotzeko beharrezko lanak egitea.
EI4.8 Zabortegiaren segimendua eta zaintza egitea hura itxi ondoren, arazo posibleak hautemateko.
EI4.9 Itxitako zabortegiak hartzen duen espazioaren ingurumen-berreskurapenerako beharrezko eragiketak egitea.
EI4.10 Ingurumena babesteko neurriak aplikatzea hiri-hondakinen isurketan.
A5: Hondakin geldoak kudeatzeko beharrezko eragiketak garatzea, haien ezaugarri espezifikoak kontuan izanda.
EI5.1 Bildu beharreko hondakinerako egokiak diren edukiontziak erabiltzea eta haien mantentze-lanak egitea.
EI5.2 Hondakin geldoak biltzea, hondakin geldoen zer zatitakoak diren eta arriskutsuak diren edo ez kontuan hartuta.
EI5.3 Hondakin geldoak haiek tratatzeko edo isurtzeko tokiraino garraiatzea.
EI5.4 Transferentzia-estazioetan eta garbiguneetan hondakin geldoekin jarraitu beharreko prozedurak betetzea.
EI5.5 Garraiorako ibilgailu bereziak eta edukiontziak eramatekoak erabiltzea eta haien mantentze-lanak egitea.
EI5.6 Ibilgailu kargatua eta deskargatua pisatzea tratamendu-instalaziora edo zabortegira iristen denean.
EI5.7 Hondakin geldoen tratamendu-katea elikatzeko puntuan ibilgailuak deskargatzea.
EI5.8 Hondakin geldoak tratatzea, erabiltzen diren makineria eta ekipoak egokituz.
EI5.9 Tratamenduaren emaitza toki egokian biltegiratzea, jardueraren fluxuari trabarik egin gabe, ondoren baliarazteko.
EI5.10 Zabortegian hondakin geldoen sarrera eta harrera kontrolatzea.
EI5.11 Isurpena protokolo espezifikoa betez egitea.
EI5.12 Hondakin geldoen kudeaketan ingurumena babesteko neurriak aplikatzea.
A6: Industria-hondakinen ezaugarriak zehazteko eragiketak instalazio egokietan egitea, horretarako ezarritako jardueraprotokoloei jarraituz.
EI6.1 Industria-hondakinen ezaugarriak zehazteko materiala prestatzea, ezarritako protokoloaren arabera.
EI6.2 Hondakinen ezaugarriak zehazteko aplikatu behar den prozedura teknikoa eta metodo analitikoa aukeratzea haien
konposizioaren arabera.
EI6.3 Dagozkien tresnak erabiliz neurketak egitea (termometroa, pH-metroa, higrometroa, barometroa, pisuak eta
balantzak), tresna horien erabilera-protokoloei jarraituz.
EI6.4 Laginetako solido, likido edo gasen masak, bolumenak kontzentrazioak kalkulatzea.
EI6.5 Substantzia kimikoak manipulatzea, norbera babesteko neurriak kontuan hartuta.
EI6.6 Ezarritako protokoloen arabera substantzia toxikoen edukia kalkulatzeko erreaktiboak eta baliabide teknikoak
prestatzea.
EI6.7 Lortutako datuak zuzentzeko, patroiak eta erreferentziako materialak interpretatzea.
EI6.8 Datuak zuzenak diren begiratzea, eta neurketetan lortutako emaitzekin inprimakiak betetzea.
EI6.9 Dokumentazioa kudeatzea, laborategiko jarduera-protokoloa eta arau espezifikoak kontuan hartuta.
EI6.10 Hondakinen ezaugarriak zehazteko erabilitako ekipoak eta materialak garbitzea eta haien mantentze-lanak
egitea.
EI6.11 Laborategiko hondakinak maneiatzea, ezarritako espezifikazioak betez.
EI6.12 Ingurumena babesteko neurriak aplikatzea industria-hondakinen ezaugarriak zehazteko eragiketetan.
A7: Industria-hondakinak biltzea, tratamendu-instalaziora eta/edo zabortegira eramatea, eta biltegiratzea.
EI7.1 Bildu beharreko hondakin-mota zehaztea, haren ezaugarriak eta bolumena kontuan hartuta.
EI7.2 Industria-hondakinak biltzea, egin beharreko bilketarako ibilgailu egokia aukeratuz.
EI7.3 Industria-hondakinak garraiatzea, halako hondakinen garraioari buruzko araudia betez.
EI7.4 Horretarako prestatutako tokian ibilgailuak deskargatzea, langileen segurtasun-neurriak errespetatuz.
EI7.5 Instalazioan sartzen den hondakin-kantitatea kontrolatzea.
EI7.6 Industria-hondakinak biltegiratzeko ontziak aukeratzea, espazioa optimizatuz.
EI7.7 Industria-hondakinak biltegiratzea, haien propietate, arriskugarritasun eta biltegiratze-denbora maximoa kontuan
hartuta.
EI7.8 Biltegiratze-espazioak aireztatzea, bete beharreko protokoloaren arabera.
EI7.9 Ingurumena babesteko neurriak aplikatzea industria-hondakinen bilketan, garraioan eta biltegiratzean.
A8: Tratamendu-instalaziora garraiatutako industria-hondakinei haien ezaugarrien arabera dagokien tratamendua egitea.
EI8.1 Erabili beharreko makineria eta tresnak hautatu, haien doikuntzak egin, eta, erabili ondoren, haien mantentzelanak egin.
EI8.2 Tratamendu-instalazioko prozesatze-ekipoak maneiatzea, funtzionamendu-parametroak doituz eta kalitate- eta
segurtasun-arauak betez.
EI8.3 Tarteko edo bukaerako produktuen laginak hartzea, erauzketa-teknika eta ekipo eta tresna egokiak erabiliz.
EI8.4 Materialak, produktuak eta hondakinak lekuz aldatzea, jasogailuak eta laguntzako ekipoak erabiliz.
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EI8.5 Tratamendu fisikoa eta kimikoa, fisikoa edo kimikoa egitea, industria-hondakinaren arabera, eta prozesuaren
jarraibideak betez.
EI8.6 Balorizazio energetikoa edo errausketa aplika dakiekeen hondakinak prestatzea, ezarritako prozedurari jarraituz.
EI8.7 Instalazioko errefusa eta errausketako zepak eta errautsak egokitzea, segurtasun-biltegi batera eramateko.
EI8.8 Industria-hondakinen tratamenduan ingurumena babesteko neurriak aplikatzea.
A9: Aprobetxa ez daitezkeen industria-hondakinak eta tratamendu-instalazioetako errefusa segurtasun-biltegietan isurtzea.
EI9.1 Zabortegian industria-hondakinen sarrera kontrolatzea, harrera-protokoloen arabera.
EI9.2 Hondakinak deskargatzea eta uztea.
EI9.3 Zabortegiaren parametroak kontrolatzea, eta anomalia posibleen berri ematea.
EI9.4 Zabortegia ixteko zigilatzea, horren ardura duen teknikariak adierazitakoan.
EI9.5 Zabortegia itxi ondoren hura zaintzea eta kontrolatzea, eta sor litezkeen arazoak hautematea.
EI9.6 Zabortegia prestatzea haren ingurumen-berreskurapenerako.
EI9.7 Industria-hondakinen isurpenean ingurumena babesteko neurriak aplikatzea.
A10: Hiri- eta industria-hondakinen kudeaketarekin erlazionatutako arriskuentzat egokiak diren prebentzio- eta babesneurriak aplikatzea.
EI10.1 Egiten den jardueratik eratorritako arriskuak identifikatzea.
EI10.2 Enpresak dauzkan babes kolektiboko baliabideak non dauden zehaztea.
EI10.3 Segurtasuneko eta osasuneko seinaleak eta etiketak eta larrialdiko seinaleak ondo ulertzea.
EI10.4 Norbera babesteko ekipoak ondo erabiltzea eta zaintzea.
EI10.5 Jarduerak egitean neurri ergonomikoak hartzea.
EI10.6 Enpresak egiten dituen larrialdi-prozeduren simulazioetan aktiboki parte hartzea.
EI10.7 Larrialdietan behar bezala jardutea, enpresako larrialdi- eta ebakuazio-planari jarraituz.
EI10.8 Istripuak daudenean, lehen laguntzako prozedurari jarraitzea.
A11: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI11.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI11.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI11.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI11.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI11.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI11.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.

Edukiak:
1. Hiri-hondakinak eta hondakin geldoak biltzeko eta garraiatzeko eragiketak.
-

Hiri-hondakinak eta hondakin geldoak biltzeko bitartekoen antolamendua.
Bilketa-mota desberdinetarako erabilitako edukiontzien manipulazioa eta mantentze-lanak.
Hiri-hondakinen eta hondakin geldoen bilketa.
Hiri-hondakinen eta hondakin geldoen garraioa, haien jomugaraino.
Bilketarako eta/edo garraiorako ibilgailuen oinarrizko mantentze-lanak.
Transferentzia-estazio batean edo garbigune batean hiri-hondakinak eta hondakin geldoak maneiatzea.

2. Hiri-hondakinak eta hondakin geldoak tratatzeko eragiketak.
-

Hondakinen sailkapena, tratamendu-instalaziora iristen direnean.
Makineria eta ekipoak doitzea eta haien mantentze-lanak egitea.
Hiri-hondakinak prozesatzea, konposizioaren arabera.
Tratamendu-lerroan bereizitako materia organikoa konpostatzea.
Berreskuratutako zatiak eta errefusa instalaziotik xedera ateratzeko prestatzea.
Hiri-hondakinak zabortegi batean isurtzea eta trinkotzea.
Lixibiatuaren eta sortutako lohien berreskuratzea eta tratamendua.
Zabortegi batean sortutako biogasaren erauzketa eta tratamendua.
Hondakin geldoen isurpena zabortegi batean.
Zabortegi bat ixteko zigilatzea.
Zabortegi baten eragina jasan duen espazioaren ingurumen-berreskurapena.
Zabortegi bat itxi ondorengo segimendua eta zaintza.

3. Industria-hondakinen ezaugarriak zehazteko eragiketak
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-

Neurketak egitea, laborategiko tresnak erabiliz, eta kalkulu errazak egitea (masak, bolumenak eta beste).
Erreaktiboak eta materialak prestatzea eta substantzia kimikoak manipulatzea, protokoloaren arabera.
Patroiak eta erreferentzia-materialak ulertzea.
Laborategiko dokumentazioa betetzea eta kudeatzea.
Laborategian erabiltzen diren ekipo eta materialen mantentze-lanak.

4. Industria-hondakinak kudeatzeko eragiketak
-

Industria-hondakinak biltzea eta tratamendu-instalaziora eta/edo zabortegira eramatea.
Hondakinak dagokien protokoloan ezarritakoaren arabera prestatzea eta biltegiratzea.
Industria-hondakinen prozesatzea, motaren arabera.
Hondakinak eta errefusa errausteko edo zabortegian uzteko prestatzea.
Industria-hondakinen segurtasun-biltegirako sarrera kontrolatzea.
Industria-hondakinak ezarritako jarraibideen arabera isurtzea.
Segurtasun-biltegia itxitakoan, hura zigilatzea eta zaintzea, eta haren ingurumen-berreskurapena egitea.

5. Segurtasun- eta osasun-neurrien aplikazioa
-

Egin beharreko jardueraren ondoriozko arriskuak identifikatzea
Babes kolektiboko baliabideak non dauden zehaztea.
Segurtasuneko eta osasuneko seinaleak eta etiketak eta larrialdiko seinaleak ondo ulertzea.
Norbera babesteko ekipoak erabiltzea eta zaintzea.
Larrialdietan behar bezala jardutea, enpresako larrialdi- eta ebakuazio-planari jarraituz.
Istripuak daudenean, lehen laguntzako prozedura aplikatzea.

6. 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-bideak erabiltzea.
Enpresako lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.

31

SEGURTASUNA ETA INGURUMENA
Profesionaltasun-ziurtagiria

32

Hiri- eta industria-hondakinen kudeaketa

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
PRESTAKUNTZAMODULUA

MF0076_2:
Hiri-hondakinen
kudeaketa

MF0077_2
Industria-hondakinen
kudeaketa

MF0075_2
Segurtasuna eta osasuna

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

• Ingurumen Zientzietan lizentziaduna.
• Kimikan lizentziaduna
• Biologian lizentziaduna
• Ingurumen-osasuneko goi-mailako
teknikaria
• Ingurumen-kimikako goi-mailako teknikaria
• Analisi eta kontroleko goi-mailako
teknikaria
• Segurtasuna eta Ingurumena lanbidearloko ingurumena lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila
• Ingurumen Zientzietan lizentziaduna.
• Kimikan lizentziaduna
• Biologian lizentziaduna
• Ingurumen-osasuneko goi-mailako
teknikaria
• Ingurumen-kimikako goi-mailako teknikaria
• Analisi eta kontroleko goi-mailako
teknikaria
• Segurtasuna eta Ingurumena lanbidearloko ingurumena lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila
• Laneko arriskuen prebentzioko goimailako teknikaria
• Arrisku profesionalen prebentzioko goimailako teknikaria
• Analisi eta kontroleko goi-mailako
teknikaria
• Segurtasuna eta Ingurumena lanbidearloko segurtasuna lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
Akreditazioa
izanez gero
izanez gero

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

Nahitaezkoa da
akreditazioa izatea

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:
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-

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.

Hiri- eta industria-hondakinen kudeaketa

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m2) / 15 IKASLE

AZALERA (m2) / 25 IKASLE

Erabilera anitzeko gela

35

50

Hondakinak kudeatzeko lantegia

45

90

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

2. M

3. M

Erabilera anitzeko gela

X

X

X

Hondakinak kudeatzeko lantegia

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

EKIPAMENDUA

Erabilera anitzeko gela

−
−
−
−
−
−
−
−

Errotuladorez idazteko arbelak
Ikus-entzunezko ekipoak
Interneterako konexioa duen ordenagailua
Orri birakaria
Ikasgelako materiala
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak
Armairua

Hondakinak kudeatzeko lantegia

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Termometroa
pH-metroa
Higrometroa
Barometroa
Pisuak eta askotariko doitasuneko balantzak
Hondakinen ezaugarriak zehazteko materialak eta produktuak
Harraska duten mahaiak
Tabureteak
Apalak
Armairuak
Begiak garbitzekoa
Su-itzalgailua
Lehen laguntzetako botikina

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean.
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete.
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko.
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko.
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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 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba
gainditu izana.
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak
izatea, ezartzen den araudiaren arabera.
–
–
–
–
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