
   
 
 

ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua: HARRI NATURALA 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(IEXD0409) HARRI NATURALA JARTZEA (713/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa) 

Gaitasun orokorra: Harri naturaleko hainbat eraikuntza-elementu jartzea, adibidez harlangaitz-hormak, harlanduzko obrak eta parpainarria hormak eta itxiturak, fatxada aireztatuen sistema bitartezko 
estaldurak eta harri naturaleko elementu bereziak egiteko: eraikuntzako elementu funtzionalak eta apaingarriak, gainak eta topeak, tximiniak, iturriak, eskulturak, armarriak, gargolak, eskailera trinkoak, 
balaustradak eta balkoi jarraituak, hidromozketa-puzzleak eta beste batzuk, hiri-altzariak, artea, mosaikoak, dokumentazio teknikoan zehaztutako argibideak eta kalitate, segurtasun eta ingurumenaren 
alorrean ezarritako eskakizunak jarraituz eta beste material edo lan batzuekin izan dezaketen erlazioa kontuan izanik eta dagozkion akabera-lanak eginez. 

Maila Erreferentziako lanbide- 
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

UC1375_2 Harlangaitz-horma, harlanduzko obra eta parpainarria jartzea 
UC1376_2 Harri naturaleko elementu bereziak jartzea 
UC1377_2 Fatxada transaireztatuak muntatzea 
UC0869_1 Pastak, morteroak, itsasgarriak eta hormigoiak egitea. 

2 IEX427_2 HARRI NATURALA JARTZEA 
(1956/2009 EDa, 2009ko abenduaren 18ko) 

UC1360_2 Eraikuntzan arriskuak kontrolatzea oinarrizko mailan 

− 7151.1048 Hormagina 
− 7240.1039 Eraikuntzako marmolaria. 
− 7122.1023 Eraikuntzako hargina. 
− Fatxada transaireztatuen 

muntatzailea. 
 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak 
Ordu

ak 
Kodea Prestakuntza-atalak 

Ordua
k 

Geh. ordu-
aldea 

UF1108 Harlangaitz-hormako, harlanduzko obrako eta parpainarriko lanak eta zuinketa prestatzea 30 20 
UF1109 Harlangaitz-horma, harlanduzko obra eta parpainarria doitzea eta jartzea obran. 60 10 MF1375_2 Harlangaitz-horma, harlanduzko obra eta 

parpainarria jartzea 120 
UF1110 Azken akaberak eta erremateak harlangaitz-hormako, harlanduzko obrako eta 

parpainarriko obran. 30 10 

UF1111 Harri naturaleko elementu berezien lanak eta zuinketa prestatzea 30 20 
UF1112 Harri naturaleko elementu bereziak jartzea obran 60 10 MF1376_2 Harri naturaleko elementu bereziak jartzea 120 
UF1113 Harri naturaleko elementu berezien doikuntza eta akaberak obran 30 10 
UF1114 Fatxada transaireztatuen lanak eta zuinketa prestatzea 50 30 
UF1115 Aingurak eta azpiegitura eramailea muntatzea fatxada transaireztatuetarako 80 10 
UF1116 Fatxada transaireztatuen estaldurak muntatzea 40 10 

MF1377_2 Fatxada transaireztatuak muntatzea 230 

UF1117 Lan bereziak eta errematerakoak fatxada transaireztatuetan 60 10 
MF0869_1 Pastak, morteroak, itsasgarriak eta hormigoiak 30   30 10 

MF1360_2 Lan-arriskuen oinarrizko prebentzioa eraikuntzan 60   60 40 

MP0231 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak  80   80  
  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 640 190 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

UF1108  
UF1109  MF1375_2 
UF1110  

1 urte 3 urte 

UF1111  
UF1112  MF1376_2 
UF1113  

1 urte 3 urte 

UF1114  
UF1115  
UF1116  

MF1377_2 

UF1117  

• 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 eraikuntza eta obra zibilaren lanbide-arloan. 
• Erauzketa-industrien lanbide-arloko harri naturaleko lanbide-eremuko 

profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 
• Eraikuntza eta obra zibilaren lanbide-arloko igeltserotza eta akaberen lanbide-

eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 1 urte 3 urte 

MF0869_1   

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

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

• Eraikingintza eta obra zibilak lanbide-arloko teknikaria eta goi-mailako teknikaria 
• Harri naturaleko teknikaria 
• Eraikuntza eta obra zibilaren lanbide-arloko igeltserotza eta akaberen lanbide-

eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. maila. 

1 urte 3 urte 

MF1360_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 

  

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

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

• Goi-mailako teknikaria eraikuntza eta obra zibilaren, erauzketa-industrien eta 
zura, altzaria eta artelazkiaren lanbide-arloetan. 

• Lan-arriskuen prebentziorako goi-mailako teknikaria. 
• Eraikuntza eta obra zibilaren, erauzketa-industrien eta zura, altzaria eta 

artelazkiaren lanbide-arloetako profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 

1 urte 

Laneko 
Arriskuen 

Prebentzioan 
ziurtagiria izatea 

derrigorrezko 
baldintza 

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 jartzeko tailerra 100 150    
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