
   
 
 

ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua: Harri naturala 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 
(IEXD0308) HARRI NATURALA LANTZEKO ETA MINERAL ETA ARROKAK TRATATZEKO ETA USTIATZEKO INSTALAZIOETAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK 

(1217/2009 EDa, 2009ko uztailaren 17koa, 2011ko maiatzaren 20ko 715/2011 EDak aldatua) 
Gaitasun orokorra: Eragiketa osagarriak egitea harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko instalazioetan, batez ere instalazio, ekipamendu, lan-eremu eta produktuen 
manipulazioan eta egokitzapenean, bere goragoko hurrenak zuzenean gainbegiratuta, eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzio-neurriak beteta betiere. 

Maila Erreferentziako lanbide- 
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0859_1 Harri naturaleko bloke, mokor eta plakak manipulatzea 

UC0860_1 
Harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatzeko eta 
ustiatzeko instalazioetan produktu, kontsumigarri eta makinak 
manipulatzea eta egokitzea. 

UC0432_1 Kargak orga jasotzaileekin manipulatzea. 
1 

IEX268_1 HARRI NATURALA LANTZEKO 
ETA MINERAL ETA ARROKAK 
TRATATZEKO ETA USTIATZEKO 
INSTALAZIOETAKO ERAGIKETA 
OSAGARRIAK 
(837/2007 EDa, 2007ko uztailaren 2koa) 

UC0637_1 Kargak zubi-garabi eta polipastoekin manipulatzea 

- 9700.010.5 Produktu mineral ez-metalikoen 
fabrikazio-peoia. 

- Mineralak tratatzeko eta ustiatzeko 
instalazioetako langilea/laguntzailea. 

- Agregakinen instalazioetako 
langilea/laguntzailea. 

- Harri naturala lantzeko instalazioetako 
langilea/laguntzailea. 

- 8543.001.1 Orga jasotzaileen gidari-operadorea, 
oro har. 

- 8542.003.6 Zubi-garabiko gidari-operadorea. 
 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

aldea 

MF0859_1 Bloke, mokor eta plaken manipulazioa. 70   70 40 
UF0492 Garbiketa harri naturaleko fabriketan eta mineral eta arrokak ustiatzeko instalazioetan 70 50 

MF0860_1 
Produktu, kontsumigarri eta makinen 
manipulazioa eta egokitzapena harri naturala 
lantzeko eta mineral eta arrokak tratatu eta 
ustiatzeko instalazioetan. 

110 
UF0493 Kontsumigarri eta produktuen biltegiraketa harri naturaleko eta mineral eta arrokak 

tratatzeko eta ustiatzeko fabriketan 40 20 

MF0432_1 Kargen manipulazioa orga jasotzaileekin 50   50 30 
MF 0637_1 Kargen manipulazioa zubi-garabi eta 

polipastoekin. 30   30 20 

MP0106 Harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak 
tratatzeko eta ustiatzeko instalazioetako eragiketa 
osagarrietako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

80 
  

80  

   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 340 160 
 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

MF0859_1   1 urte 3 urte 

UF0492  

MF0860_1 
UF0493  

• Goi-mailako ingeniaritza.  
• Ingeniaritza teknikoa.  
• Erauzketa-industrien lanbide-arloko lanbide-heziketako 

goi-mailako teknikaria, harri naturalaren lanbide-eremua. 
• Erauzketa-industrien lanbide-arloko teknikaria, harri 

naturalaren lanbide-eremua. 
• Harri naturala lantzeko 2. mailako profesionaltasun-

ziurtagiria. 
• Mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko 2. mailako 

profesionaltasun-ziurtagiria. 
 

1 urte 3 urte 

MF0432_1   1 urte 3 urte 

MF0637_1 

Ez dago sartzeko eskakizunik 

  

• Goi-mailako ingeniaritza.  
• Ingeniaritza teknikoa.  
• Industria- eta merkataritza-arloetako goi-mailako 

teknikaria. 
• Industria- eta merkataritza-arloetako teknikaria. 
• Industria- eta merkataritza-arloetako 3. mailako 

profesionaltasun-ziurtagiria. 
• Industria- eta merkataritza-arloetako 2. mailako 

profesionaltasun-ziurtagiria. 
 

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 lantzeko tailerra edo mineralak eta arrokak 
tratatzeko instalazioa 100 100    

Orga jasotzaileentzako praktikagunea 100 100    
Zubi-garabiarentzako praktikagunea. 100 100    
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