
   
 NEKAZARITZA 

Lanbide-eremua: LOREZAINTZA 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(AGAJ0308) KIROL-ZELAIETAKO SOROPILEN INSTALAZIO- ETA MANTENTZE-LANEN KUDEAKETA (1211/2009 EDa, 2009ko uztailaren 17koa) 
Gaitasun orokorra: Kirol-zelaietan soropilen instalaziorako eta mantentze-lanetarako ezinbesteko jarduerak antolatzea eta gainbegiratzea, baita eskuragarri dauden giza baliabideak eta baliabide 
materialak ere, ingurumen-araudia eta laneko arriskuak prebenitzeko araudia betez. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

UC0727_3 Eragiketa topografikoak egitea nekazaritzako, lorezaintzako eta mendiko 
lanetan. 

UC1127_3 Kirol-zelaietako soropilaren instalazioa antolatzea eta gainbegiratzea. 

UC1128_3 Kirol-zelaietako soropilaren mantentze- eta leheneratze-lanak 
antolatzea eta gainbegiratzea. 

3 

AGA346_3 KIROL-ZELAIETAKO SOROPILEN 
INSTALAZIO- ETA MANTENTZE-LANEN 
KUDEAKETA. 
(108/2008 EDa, 2008ko otsailaren 1ekoa, 
2008ko otsailaren 20ko BOE) 

UC0009_3 Lorezaintzako makinak, ekipamenduak eta instalazioak kudeatzea. 

− Kirol-zelaietako soropilen arloko 
teknikaria. 

− Kirol-zelaietako soropilen instalazioko 
arduraduna. 

− Kirol-zelaietako soropilen mantentze- 
eta leheneratze-lanetako arduraduna. 

 
LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 
Geh.  

ordu-aldea 
UF0429 Mapa eta plano topografikoen interpretazioa eta plano errazen marrazketa 30 20 
UF0430 Lan-metodoen hautaketa eta aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoen erabilera 30 20 MF0727_3 Eragiketa topografikoak nekazaritzako, lorezaintzako 

eta mendiko lanetan 110 
UF0431 Lur-neurketako, berdinketa sinpleko eta zuinketako lanak egitea 50 10 
UF0432 Soropilaren instalazioaren aurreko lanen programazioa eta kontrola 40 30 
UF0433 Soropilaren instalazio-eragiketen programazioa eta kontrola 30 20 MF1127_3 Kirol-zelaietako soropilaren instalazioaren antolakuntza 

eta gainbegiratzea 100 
UF0434 Giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea nekazaritzako, lorezaintzako eta mendiko 

lanetan. 30 30 

UF0435 Soropilaren mantentze- eta leheneratze-lanen programazioa eta kontrola 40 30 
UF0436 Soropilaren ureztatzearen eta ongarritzearen programazioa eta kontrola 30 20 MF1128_3 Kirol-zelaietako soropilaren mantentze- eta 

leheneratze-lanen antolakuntza eta gainbegiratzea 100 
UF0437 Soropilerako produktu fitosanitarioen aplikazioaren programazioa eta kontrola 30 20 

UF0028 Ekipamenduen eta instalazioen funtzionamenduaren, mantentze-lanen eta erosketaren 
programazioa 60 30 

MF0009_3 Mekanizazioa eta instalazioak lorezaintzan 130 
UF0029 Makinak, ekipamenduak eta instalazioak gainbegiratzea eta maneiatzea eta tailerraren 

antolamendua 70 20 

MP0094 
Kirol-zelaietako soropilen instalazio- eta mantentze-
lanen kudeaketako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

80 
  

  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 440 250 

 



  
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 
Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia 

UF0429  

UF0430 UF0429 gainditua izan behar du 
MF0727_3 

UF0431 UF0429 edo UF0430 gaindituak izan 
behar ditu 

• Ingeniari agronomoa 
• Mendi-ingeniaria. 
• Geodesiako eta kartografiako ingeniaria. 
• Bide, ubide eta portuetako ingeniaria 
• Arkitektoa 
• Nekazaritzako ingeniari teknikoa. 
• Baso-ingeniari teknikoa. 
• Topografiako ingeniari teknikoa. 
• Herrilan ingeniari teknikoa 
• Arkitekto teknikoa 

1 urte 

UF0432  

UF0433  MF1127_3 
UF0434  

1 urte 

UF0435  

UF0436  MF1128_3 
UF0437  

• Ingeniari agronomoa 
• Nekazaritzako ingeniari teknikoa. 

1 urte 

UF0028  

MF0009_3 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-

ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. 

mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 
bat edukitzea. 

– Goi-mailako heziketa-zikloetan 
sartzeko baldintza akademikoak 
betetzea edo goi-mailako zikloetara 
sartzeko dagozkion probak gainditu 
izana. 

– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 
urtetik gorakoentzako unibertsitatera 
sartzeko proba gainditu izana. 

– Prestakuntzari behar adinako 
probetxua ateratzeko behar diren 
prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak 
izatea, ezartzen den araudiaren 
arabera. 

UF0029  

• Ingeniari agronomoa 
• Mendi-ingeniaria. 
• Nekazaritzako ingeniari teknikoa. 
• Baso-ingeniari teknikoa. 
• Industria-ingeniari teknikoa. 

1 urte 

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

 

Erabilera anitzeko gela 30 50    

Lorezaintza-pabiloia 150 150    
Lorezaintza-jardunbideetarako lurra* 2000 3000    
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