
   
 
 

ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua: MEATZARITZA 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(IEXM0109) LURPEKO ETA AIRE ZABALEKO INDUSKETETAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK (713/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa) 

Gaitasun orokorra: Lurpeko nahiz aire zabaleko indusketetako zulaketak eta zundaketak, leherketak, indusketa mekanizatua, karga, garraioa eta euspena egikaritzeko babes-, laguntza- eta asistentzia-
eragiketak egitea, induskatutako materialak aprobetxatuz edo ez, betiere lan-arriskuak prebenitzeko eta ingurumena zaintzeko arauak kontuan hartuta. 

Maila Erreferentziako lanbide- 
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0854_1 Indusketetako eta kargako eragiketa osagarriak egitea 

UC0855_1 Leherketetako eragiketa osagarriak egitea 

UC0856_1 Euspeneko eragiketa osagarriak egitea. 

UC0857_1 Garraioko eragiketa osagarriak egitea 
1 

IEX267_1: LURPEKO ETA AIRE ZABALEKO 
INDUSKETETAKO ERAGIKETA 
OSAGARRIAK 
(873/2007 EDa, 2007ko uztailaren 2koa) 

UC0858_1 Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako arriskuak prebenitzea 

− 9603.1016 Meatzeetako, harrobietako eta/edo 
petrolio-putzuetako kanpoko peoiak. 

− 9301.1029 Obra publikoetako peoiak, orokorrean. 
− Meatzeetako pikatzailea. 
− Barruko meatzeetako peoia. 
− Meatzari-laguntzailea. 
− Zundaketa-laguntzailea. 
− Zulagailuaren operadore-laguntzailea. 
− Artillari-laguntzailea. 
− Harri-zulatzailearen laguntzailea. 

 
LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

MF0854_1 Indusketako eta kargako eragiketa osagarriak 80   80 50 
MF0855_1 Leherketetako eragiketa osagarriak 50   50 30 
MF0856_1 Euspeneko eragiketa osagarriak 80   80 40 

MF0857_1 Lurpeko edo aire zabaleko indusketetako garraioko 
eragiketa osagarriak 80 

  
80 50 

MF0858_1 Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako arriskuen 
prebentzioa 50   50 40 

MP0157 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak  80   80  
  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala  210 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

  
Akreditazio 

gabe 

MF0854_1   1 urte 3 urte 

MF0855_1   1 urte 3 urte 

MF0856_1   1 urte 3 urte 

MF0857_1   

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

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

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko teknikaria eta goi-
mailako teknikaria 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko meatzaritzaren 
lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. 
mailak 1 urte 3 urte 

MF0858_1 

Ez dago sartzeko eskakizunik 

  

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

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

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko teknikaria eta goi-
mailako teknikaria 

• Lan-arriskuen prebentziorako goi-mailako teknikaria. 
• Erauzketa-industrien lanbide-arloko 

meatzaritzaren lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. 
mailak 

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 

 

Erabilera anitzeko gela 30 50    
Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako eragiketa 
osagarrietako jardunbideetarako tailerra 200 300    

Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako eragiketa 
osagarrietarako biltegia. 50 50    
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