
   
 
 

ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua: Harri naturala 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(IEXD0208) HARRI NATURALAREN ERAUZKETA (1217/2009 EDa, 2009ko uztailaren 17koa, 2011ko maiatzaren 20ko 715/2011 EDak aldatua) 

Gaitasun orokorra: Harri naturaleko blokeen erauzketako eta konformazioko eragiketak egitea, ebaketa-makinen eta/edo zulaketen eta leherketen bitartez, gerora transformatzeko; horretarako, laneko 
arriskuen prebentzioari, meatze-segurtasunari eta ingurumena babesteari buruzko indarreko arauak aplikatu behar dira. 

Maila Erreferentziako lanbide- 
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0425_2 Harri naturaleko blokeak erauztea. 

UC0426_2 Aire zabaleko leherketak egitea. 
2 

IEX135_2 HARRI NATURALAREN 
ERAUZKETA 
(1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 16koa) UC0427_2 Harri naturaleko blokeen konformazioa egitea. 

- 7421.005.1 Harri apaingarriak erauzteko meatzaria 
- 7422.001.8 Meatzeetako artillaria. 
- 8111.003.6 Zulatzeko makinetako operadorea. 
- 8111.005.8 Harri apaingarrietarako disko-makinako 

operadorea. 
- Harri apaingarrietarako erreminta diamantatudun ebaketako 

makinako operadorea. 
- Harri apaingarrien ebaketa-makinetako operadorea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

UF0486 Harri naturaleko bloke primarioen ebaketa hari diamantatudun ebaketa-makinak eta ebaketa 
mekanikoko bestelako ekipamenduak erabilita 50 20 

UF0487 Harri naturaleko bloke primarioen ebaketa besodun lugorritzeko tresnak eta disko-ebakigailuak 
erabilita 40 20 MF0425_2 Harri naturaleko blokeen erauzketa 180 

UF0488 Harri naturaleko bloke primarioen zulaketa eta eraispena 90 20 
MF0426_2 Aire zabaleko leherketak 80   80 30 

UF0489 Bloke primarioaren ebaketa bloke sekundarioa lortzeko 40 10 
UF0490 Bloke sekundarioa zatitzea bloke komertzialak eta produktu eratorriak lortzeko 40 10 

Mmf0 
MF0427_2
427_2 

Harri naturaleko blokeen konformazioa 110 
UF0491 Harri naturaleko blokeen sailkapena, neurketa eta markatzea 30 20 

MP0105 Harri naturalaren erauzketako lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak 80   80  

   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 450 130 
 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

UF0486  
UF0487  MF0425_2 
UF0488  

1 urte 3 urte 

MF0426_2   1 urte 3 urte 
UF0489  
UF0490  

MF0427_2 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 

graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-

ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -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 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. 

 

UF0491  

• Meatze-ingeniaria 
• Meatze-ingeniari teknikoa 

1 urte 3 urte 

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.  
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
 PROFESIONALTASUN- 

 ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45 60    
Harri naturala erauzteko harrobia 1000 1000    
Aire zabaleko leherketak egiteko ebakidura 1000 1000    
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