
   
 
 

ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Lanbide-eremua: OBRA-PROIEKTUAK ETA -SEGIMENDUA 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(EOCO0208) ERAIKINGINTZA-PROIEKTUEN IRUDIKAPENA (1212/2009 EDa, 2009ko uztailaren 17koa). 

Gaitasun orokorra: Obra zibileko proiektuen irudikapenak egitea: plano orokorrak eta xehetasun-planoak, fotokonposizioak eta aurkezpenak; errepide- eta urbanizazio-proiektuen diseinua osatzeko 
proposamenak egitea, eta azterketa eta proiektuen dokumentuak artxibatzeko eta erreproduzitzeko prozesuak ikuskatzea, nagusiaren edo arduradunaren aginduei jarraituz.. 

Maila Erreferentziako lanbide-
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

UC0638_3 Eraikuntzako irudikapenak egitea 

UC0641_3 Errepide- eta urbanizazio-proiektuak egitea eta haien garapena 
gainbegiratzea 3 

EOC202_3 ERAIKINGINTZA-PROIEKTUEN 
IRUDIKAPENA (1228/2006 EDa, 2006ko 
urriaren 27koa). 

UC0642_3 Zerbitzuak irudikatzea obra zibiletan 

- 3010.04.8 Eraikuntzako delineatzailea. 
- 3010.005.9 Eraikingintzako 

delineatzaile teknikoa. 
- Errepideetako delineatzaile 

proiektugilea. 
- Urbanizazioko delineatzaile 

proiektugilea. 
- Obra zibileko delineatzailea. 
- Hiriko zerbitzuen delineatzailea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

aldea 

UF0306 Datuen azterketa eta planoen irudikapena 90 80 
UF0307 Irudikapen grafikoa eta maketagintza 70 60 MF0638_3 Eraikuntzako irudikapenak. 190 

UF0308 Dokumentuak kopiatzea eta artxibatzea 30 20 
UF0309 Eraikuntza-proiektuen azterketa 80 70 
UF0312 Errepideen eta hiri-bideen trazadura egiteko prozesuak 80 70 MF0641_3 Errepide- eta urbanizazio-proiektuak 200 
UF0313 Trazadurak egitea 40 30 

MF0642_3 Zerbitzuak obra zibiletan 90   90 80 
MP0074 Obra zibileko proiektuak irudikatzeko lanekoak ez 

diren lanbide-jardunbideak 120   120  

   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 600 410 
 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 
Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia 

UF0306  

UF0307 UF0306 gainditua izan behar du MF0638_3 

UF0308 UF0307 gainditua izan behar du 

1 urte 

UF0309  

UF0312 UF0309 gainditua izan behar du MF0641_3 

UF0313 UF0309 gainditua izan behar du 

1 urte 

MF0642_3 

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

ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu 

bereko 2. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriren bat edukitzea. 

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

– 25 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. 

 

  

• Ingeniaria 
• Arkitektoa 
• Arkitekto teknikoa. 
• Ingeniari teknikoa 
 

1 urte 

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.  
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

 

Gela teknikoa 60 75    
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