
   
 
 

ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua: MEATZARITZA 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(IEXM0209) ZUNDAKETAK (713/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa) 

Gaitasun orokorra: Meatze-prospekzioko eta zorupeko ikerketa geologikoko, geoteknikoko eta hidrogeologikoko zundaketak egitea, dagozkion lagin-hartzeak eta entseguak barne, baita ustiapeneko, 
injekzioko eta birkargako zundaketak egitea ere, ekipamenduei, hornidurei, lanlekuari, erabili beharreko lanabesei eta langile osagarriei dagokienez prestatze-jarduerak eginez; hori guztia laneko arriskuak 
prebenitzeko arauak eta ingurumen-arloko legeria (indarrean daudenak) aplikatuz. 

Maila Erreferentziako lanbide- 
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC014_2 Zundaketa egiteko ekipamenduak prestatzea 

UC0415_2 Zundaketak egitea 2 IEX132_2 ZUNDAKETAK 
(1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 16koa). 

UC0416_2 Zundaketa-laginak biltzea, laginak hartzea eta entsegu 
eta neurketa geoteknikoak eta hidrogeologikoak egitea 

− 8113.1053 Meatze-prospekzioko zundatzailea. 
− 8113.1042 Prospekzio- eta zundaketa-instalazioko 

operadorea. 
− 8113.1020 Ustiapenean dauden putzuen makina 

zulatzailearen operadorea. 
− Putzu-zulatzailea (petrolioarena eta gasarena izan ezik). 
− Geotekniako zundatzailea. 
− Biraketa bidezko zundaketa-trenaren operadorea. 
− Putzuetako azidotze-operadorea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

UF0752 Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzioa zundaketen zulaketan 50 40 
UF0753 Lan-eremuaren prestaketa 30 30 
UF0754 Zundaketa-ekipamenduen prestaketa 80 60 

MF0414_2 Zundaketaren prestaketa 210 

UF0755 Zundaketa-ekipamenduen kokapena 50 30 
UF0752 Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzioa zundaketen zulaketan 50 40 
UF0756 Zundaketen zulaketa 80 40 
UF0757 Zundaketen eta eragiketa osagarrien egonkortzea 50 20 MF0415_2 Zundaketak egitea 260 

UF0758 Zundaketa-ekipamenduen mantentze-lanak egitea eta zundaketa amaitzea 80 50 
UF0752 Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzioa zundaketen zulaketan 50 40 
UF0759 Zundaketaren laginak hartzea 50 30 
UF0760 Entsegu geoteknikoak eta geofisikoak 70 40 

MF0416_2 Laginak hartzea eta entsegu eta neurketa 
geoteknikoak eta hidrogeologikoak 240 

UF0761 Entsegu hidrogeologikoak, norabidezkoak eta tentsiokoak zundaketan 70 40 

MP0158 Zundaketetako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 80     

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 690 380 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Akreditazioarekin 
Akreditazio 

gabe 

UF0752  

UF0753 UF0752 gainditua izan behar du

UF0754 UF0753 gainditua izan behar du
MF0414_2 

UF0755 UF0754 gainditua izan behar du

1 urte 3 urte 

UF0752  

UF0756 UF0752 gainditua izan behar du
UF0757 UF0756 gainditua izan behar du

MF0415_2 

UF0758 UF0757 gainditua izan behar du

1 urte 3 urte 

UF0752  
UF0759  
UF0760  

MF0416_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 

UF0761  

• 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. 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko meatzaritzaren 
lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiria, 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 

 

Kudeaketa-gela 45 60    
Zundaketetarako tailer-laborategia 100 100    
Praktika-esparrua zundaketetarako biltegi eta guzti 500 500    
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