
   
 
 

ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua: HARRI NATURALA 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(IEXD0209) HARRI NATURALEKO ARTISAU- ETA ZAHARBERRITZE-OBRAK (713/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20a) 

Gaitasun orokorra: Harri naturaleko artisau-obrak egitea, tradizionalak edo garaikideak, eta harri naturalez egindako eraikuntzako eta dekorazioko elementuak izan daitezke, hiri-altzariak, hileta-
apaingarriak, eta eraikinak eta eraikuntzako edo dekorazioko elementuak zaharberritzeko eta mantentzeko lanak, betiere argibideei jarraikiz eta obraren arduradunak eta, hala badagokio, zaharberritze-
proiektuaren ardura duen teknikariak gainbegiratuta. Administrazio eskudunek kultura-interesekotzat deklaratutako ondasunen kasuan, babes-araudian ezarritakoaren arabera jardun behar da eta 
zaharberritzearen arduradunei jarraikiz. 

Maila Erreferentziako lanbide- 
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC1372_2 Harri naturaleko artisau-obren marrazkiak, ereduak 
eta aurrekontuak egitea. 

UC1373_2 Harri naturaleko obrak artisau-moduan egitea. 

2 
IEX426_2 HARRI NATURALEKO ARTISAU- 
ETA ZAHARBERRITZE-OBRAK. 
(1956/2009 EDa, 2009ko abenduaren 18ko) 

UC1374_2 Harri naturaleko obrak mantentzea eta, hala 
badagokio, zaharberritzea. 

− 7122.1023 Eraikuntzako hargina. 
− 7122.1012 Marmola edo harria lantzen duen artisau-hargina. 
− 7122.1045 Tailagilea, harriak eta/edo marmola eskuz lantzen 

dituena. 
− 7619.1024 Bolizko, harrizko eta bestelako artikuluen artisaua. 
− Harri-, marmol- edo arbel-marratzailea. 
− Harri- eta/edo marmol-tailagilea. 
− Alabastro-tailagilea. 
− Harrian eta/edo marmolean inskripzioak eskuz egiten dituen 

grabatzailea. 
− Harrizko eskulturen, monumentuen eta antzekoen muntatzailea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak 
Ordu

ak 
Kodea Prestakuntza-atalak Orduak Geh. ordu-

aldea 

UF1058 Artisau-obren bozetoak eta planoak 90 30 
UF1059 Txantiloiak eta ereduak egitea 80 20 MF1372_2 Harri naturaleko artisau-obren marrazkiak, 

ereduak eta aurrekontuak 200 
UF1060 Artisau-obren aurrekontuak egitea 30 30 
UF1061 Harri naturaleko obren tailaketa 90 20 
UF1062 Harri naturaleko obren gainazaleko akaberak 60 20 MF1373_2 Harri naturaleko obren lanketa artisau-moduan 220 
UF1063 Artisau-obren muntaketa, enbalajea eta garraioa 70 20 
UF1064 Harri naturaleko obren hondatze-prozesuak eta zaharberritze-tratamendua. 40 30 
UF1065 Harri naturaleko obren garbiketa eta babes-tratamenduak 30 10 MF1374_2 Harri naturaleko obren mantentzea eta, hala 

badagokio, zaharberritzea 100 
UF1066 Berritzea eta leheneratzea, harri naturaleko obrak zaharberritzeko. 30 10 

MP0220 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak  80   80  
  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 600 190 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Akreditazioarekin 
Akreditazio 

gabe 

UF1058  

UF1059  MF1372_2 

UF1060  

1 urte 3 urte 

UF1061  

UF1062  MF1373_2 

UF1063  

1 urte 3 urte 

UF1064  

UF1065 UF1064 gainditua izan behar du
MF1374_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 urte baino gehiagokoentzako 
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 

UF1066 UF1064 gainditua izan behar du

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren 
bat. 

• Erauzketa-industrietako lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria. 

• Goi-mailako teknikaria arteak eta artisau-lanen 
lanbide-arloan. 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko harri naturaleko 
lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. 
maila. 

• Harri naturalarekin loturiko arteak eta artisau-lanen 
lanbide-arloko profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. 
maila. 

1 urte 3 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    
Harria lantzeko artisau-tailerra 150 250    
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