
   
 
 

ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua: MEATZARITZA 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(IEXM0409)  LEHERGAI BIDEZKO LURPEKO INDUSKETA (713/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa). 

Gaitasun orokorra: Lurpeko baoen indusketa eta prestaketa egitea baliabide mineralak erauzteko edo lurpeko obra zibilak egiteko, zulaketa- eta leherketa-tekniken bitartez, eta baoen euspena eginez, lan-
arriskuen prebentzioari eta ingurumena babesteari buruz indarrean dagoen araudiaren arabera. 

Maila Erreferentziako lanbide-
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0417_2 Lurpeko zulaketa egitea 

UC0418_2 Lurpeko leherketak egitea 

UC0419_2 Koadro, zertxa eta ainguraketa bidezko euspena egitea 
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IEX133_2: LEHERGAI BIDEZKO 
LURPEKO INDUSKETA 
(1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 
16koa) 

UC0420_2 Hormigoi-proiekzioak egitea. 

− 8111.1048 Meatzaria orokorrean 
− 8111.1037 Meazuloak prestatzeko eta kontserbatzeko meatzaria 
− 8111.1015 Ikatza eta bestelako materialak ateratzeko meatzaria 
− 7892.1021 Meatzeetako artillaria 
− 8111.1059 Makina zulagailuen operadorea (meatzeak) 
− Azpitik hondoratze-lanetako meatzaria 
− Eskoratzailea 
− Harri-zulatzailea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

UF0770 Lehergai bidezko lurpeko indusketako lan-arriskuen prebentzioa 60 50 
UF0771 Eragiketak eskuzko zulaketa-ekipamenduarekin. 30 20 
UF0772 Jumbo bidezko zulaketa. 90 50 

MF0417_2 Lurpeko zulaketa 240 

UF0773 Eragiketak zulagailu birakari pneumatikoekin edo elektrohidraulikoekin 60 40 
UF0770 Lehergai bidezko lurpeko indusketako lan-arriskuen prebentzioa 60 50 

MF0418_2 Lurpeko leherketak 150 
UF0774 Lurpeko leherketak 90 40 
UF0770 Lehergai bidezko lurpeko indusketako lan-arriskuen prebentzioa 60 50 
UF0775 Koadro edo zertxa metaliko bidezko euspena. 60 30 
UF0776 Hainbat buloi-mota bidezko euspena 60 30 

MF0419_2 Koadro, zertxa eta ainguraketa bidezko euspena 240 

UF0777 Erortzeak altxatzeko eta hesia jartzeko teknikak 60 30 
UF0770 Lehergai bidezko lurpeko indusketako lan-arriskuen prebentzioa 60 50 MF0420_2 Hormigoi-proiekzioa 120 
UF0778 Hormigoien prestaketa eta proiekzioa 60 30 

MP0160 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen modulua 80   80  
  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 650 320 



  
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

UF0770  

UF0771 UF0770 gainditua izan behar 
du: 

UF0772 UF0770 eta UF0771 gaindituak 
izan behar ditu 

MF0417_2 

UF0773 UF0770 eta UF0771 gaindituak 
izan behar ditu 

• 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 

UF0770  

MF0418_2 

UF0774 UF0770 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. 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko meatzaritzaren 
lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila. 
Artillari-kartilla 

1 urte 3 urte 

UF0770  
UF0775 UF0770 gainditua izan behar du  

UF0776 UF0775 gainditua izan behar du 
MF0419_2 

UF0777 UF0776 gainditua izan behar du 

1 urte 3 urte 

UF0770  
MF0420_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 

UF0778 UF0770 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. 

• 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 

Ikatza ateratzeko meatzaria (2016/1996 EDa, 
1996ko irailaren 6koa) 

Kudeaketa-gela 45 60  
Lehergai bidezko lurpeko indusketarako praktika-tailerra 200 250  

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRI BALIOKIDEAK 

“Lehergai bidezko lurpeko indusketa” eta 
“Ikatza ateratzeko meatzaria” 

Lehergai bidezko lurpeko indusketarako praktika-esparrua 500 600    
Lehergai bidezko lurpeko indusketarako biltegia 50 50    
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