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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-MODULUA IGELTSEROTZAKO LANAK 
 

Kodea  MF0141_2 
Lanbide-arloa ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Lanbide-eremua Igeltserotza eta akaberak. 
Profesionaltasun-ziurtagiria Igeltserotzako fabrikak Maila 2 

Igeltserotza-lanetarako ekipoak eta baliabideak prestatzeko prozesua 
(zeharkakoa) 40 

Estaltzeko fabrikak egitea 80 
Igeltserotza-lanetarako ekipoak eta baliabideak prestatzeko prozesua 
(zeharkakoa) 40 

Bistako fabrikak egitea 80 
Harlangaitz-hormak egitea. 70 
Laneko arriskuen prebentzioa eraikuntzan (zeharkakoa) 50 
Pastak, morteroak, itsasgarriak eta hormigoiak 30 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Igeltserotzako fabriken lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

Iraupena 

80 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0141_2: IGELTSEROTZAKO LANAK ANTOLATZEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Obra-motak eta igeltserotzako oinarrizko prozesuak erlazionatzea, proiektuaren informazioa edo obraren behaketa oinarri hartuz, eta 

eraikuntza-sistema desberdinak erlazionatuz. 
EI1.1 Eraikuntza jakin batean, igeltserotza-fabrika motak eta esku hartzen duten teknikak zerrendatzea. 
EI1.2 Eraikuntza-prozesu jakin batean, esku hartzen duten igeltserotza-lanak deskribatzea, lanbide eta obra-leku erlazionatuak 
identifikatuz eta taldekatuz, kontuan hartuz fabrikak egin aurretik, egin ondoren edo haiekin batera egitekoak diren. 
EI1.3 Adibide xehe batean, igeltserotza-fabrikak egiteko baldintzak bereiztea, norako diren kontuan hartuta (obra zibila, eraikin berriak, 
kontserbazio-lanak,  zaharberritze-lanak, dekorazioa, eta abar).  
EI1.4 Adibide xehe batean, igeltserotzaren azken urteetako eboluzioan erabili diren teknikak bereiztea 

 
A2: Igeltserotzako lanekin erlazionatutako obra-proiektuetako eta -planetako dokumentuak aztertzea, gauzatze-, kalitate- eta segurtasun-

irizpideak eta -baldintzak identifikatuz, eta krokis errazak eginez. 
EI2.1 Adibide praktiko batean oinarrituz, igeltserotzari buruzko informazioa erauztea obra-proiektu eta -planeko dokumentuetatik: 
memoria, planoak, baldintza-agiriak, neurketak, segurtasun- eta osasun-azterketa, eta abar.  
EI2.2 Adibide praktiko batean oinarrituz, plano orokorrak eta xeheak erlazionatzea, bai eta eraikuntza-elementu baten bistak eta 
proiekzioak erlazionatzea ere. 
EI2.3 Adibide praktiko batean oinarrituz, dokumentu tekniko motak eta bakoitza egiteko faseak bereiztea (oinarrizko proiektua, 
gauzatze-proiektua, proiektu aldatua, obra-plana, obraren krokis osagarria, eta abar). 
EI2.4 Piezakatze- eta zuinketa-krokis errazak marratzea proposatutako elementu bat zehazteko, obra-proiektuan eta -planean 
xehatutako informazioa oinarri hartuz. 
EI2.5 Proposatutako kasu praktiko batean behar diren banaketa-eskemak marraztea biltegi-oinari, makinei, baliabide osagarriei, 
seinaleei eta babes kolektiboko baliabideei dagokienean. 

 
A3: Igeltserotzako fabrika-obrak egiteko epe laburreko plangintza egitea, prozesu jakin baten garapenean gertatutako desbideratze eta 

gorabeherentzako aukera zentzuzkoak proposatuz. 
EI3.1 Obren plangintza egiteko oinarrizko metodo eta erremintak behar bezala identifikatzea. 
EI3.2 Proposatutako kasu praktiko batean errendimendu jakin bat lortzeko behar diren langileak, materialak eta ekipoak zehaztea, bai 
eta baliabide bakoitzerako datak eta kantitateak zehaztea ere. 
EI3.3 Igeltserotzako fabrikak egiteko behar den denbora kalkulatzea, proposatutako kasu praktiko baten eraikuntza-ezaugarriak eta 
lanerako dauden baliabideak kontuan hartuz. 
EI3.4 Puntu bereziak (kontrol-puntuak, puntu itsuak) hautematea, proposatutako kasu praktiko bateko igeltserotza-lanen sekuentzietan. 
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A4: Igeltserotza-fabrikako obrak neurtzea eta balioestea, obra-unitateak identifikatuz, deskribatuz eta kuantifikatuz, eta prozesu jakin 
baterako eskaintzak eta ziurtagiriak prestatuz. 

EI4.1  Igeltserotza-fabrikako obretan neurketen eta ziurtagirien  dokumentuek bete behar dituzten ordena-, argitasun- eta zehaztasun-
baldintzak deskribatzea. 
EI4.2 Neurketen eta ziurtagirien dokumentuetako eremuak identifikatzea: kodeak, neurketa-unitateak, obra-unitateen deskribapenak 
(laburra eta xehea), kantitateak, zenbatekoak (partzialak eta totalak) eta banakapen-lerroak. EI4.3 Igeltserotzako fabrikak eta laguntzak 
neurtzeko ohiko irizpideak zerrendatzea: unitateak, deskontuak, partidetan jasotako baliabide osagarriak, lan osagarriak ere barne, eta 
abar. 
EI4.4 Eraikuntzako prezioen oinarriei buruzko informazioa aztertzea, proposatutako kasu praktiko bat definitzeko eta balioesteko behar 
diren datuak behar bezala lortuz eta erabiliz. 
EI4.5 Neurketak balioestea, gauzatze-, kontratazio- eta lizitazio-aurrekontuak lortzeko, dagozkien portzentajeak aplikatuz kontzeptu 
hauetan: gastu orokorrak, mozkin industriala, atxikipenak eta zergak.  
EI4.6 Obra-unitateen prezioa kalkulatzea kontuan hartuz haien kostu zuzen eta zeharkakoak, kuantifikatuz galerak, murrizketak eta 
hausturak, eta xehatuz baliabideen oinarrizko prezioak eta errendimenduak. 
EI4.7 Proposatutako kasu praktiko bateko igeltserotza-lanen eskaintzak egitea, obra-unitateen neurketa hartuz abiapuntu gisa eta 
egoera espezifikoak balioetsiz. 
EI4.8 Proposatutako kasu praktiko bateko igeltserotza-lanen ziurtagiriak egitea, partidak kapituluetan taldekatuz, laburpen-koadro 
batean laburbilduz informazioa, kopuruak ziurtagiriaren jatorriarekin lotuz eta atxikipena bermeen kontura kenduz. 

 
A5: Igeltserotzako fabrika-obren kalitate-kontrola egiteko prozedurak aplikatzea, entseguak eta egiaztapenak identifikatuz eta prozesu jakin 
baterako egokiak zehaztuz. 

EI5.1 Igeltserotzako fabriken kalitatea egiaztatzeko laginak hartzeko eta entseguak eta egiaztapenak egiteko behar diren prozedurak eta 
baliabideak behar bezala deskribatzea. 
EI5.2 Behar bezala aplikatzea kasu praktiko batean erabilitako materialetarako ezarritako kalitate-kontroleko prozedurak. 
EI5.3 Igeltserotzako fabriketako ohiko egiaztapenak egitea (lautasuna, nibelazioa, galgatzea, trabakia, eta abar), kasu praktiko batean 
zehaztutako aginduak betez. 
EI5.4 Kalitate-plan batean zehaztutako igeltserotzako fabriken laginak eta entsegu eta egiaztapenen erregistroak zaintzeko eta 
artxibatzeko kondizioak zehaztea. 

 
A6: Igeltserotzako fabrika-obrekin erlazionatutako segurtasun-arauak, -azterketak eta -planak aztertzea,  identifikatuz jarduteko printzipioak, 
prebentzio-neurriak, norbera babesteko ekipoak, babes kolektiboko baliabideak eta behin-behineko instalazioak, eta zehaztuz zein diren 
egokiak prozesu jakin baterako. 

EI6.1 Eraikuntza-obretarako indarrean den segurtasun- eta osasun-araudia zerrendatzea, eta aipatzea zerk eragiten dion obra-leku jakin 
bati. 
EI6.2 Proposatutako kasu praktiko bateko obra-leku batean segurtasunarekin eta osasunarekin erlazionatutako neurriak, ekipoak, 
baliabideak eta eguneroko jarduerak identifikatzea. 
EI6.3 Segurtasun- eta osasun-plan batean jasotako obra-leku jakin bateko langileei helarazi behar zaizkien aginduak deskribatzea. 
EI6.4 Zerrendatzea eta justifikatzea zer behin-behineko instalazio, seinalizazio, baliabide osagarri eta babes kolektiboko ekipo behar 
diren obra-leku batean aritzeko, segurtasun- eta osasun-plan baten arabera. 
EI6.5 Istripu-parteak behar bezala betetzea. 
EI6.6 Jarduteko irizpide eta lehen sorospen beharrezkoak zehaztea lan-istripu baten kasu praktiko batean. 

 
Edukiak 
1.  Igeltserotzako fabrikei buruzko erreferentziazko dokumentuak aztertzea: 

- Adreiluzko fabriketako horma erresistenteei buruz indarrean den legedia.  
- Hauei buruzko arau teknologikoak: 

• Egiturak. 
• Adreiluzko itxiturak eta partizioak. 
• Harria eta blokea. 

- Hauek jasotzeko baldintza-agiri orokorrak: 
• Adreiluak. 
• Blokeak. 
• Zementuak, kareak eta igeltsuak. 

- Eraikuntza-materialen CE markaketa. 
- Eraikuntza-materialetarako dauden kalitate-marka edo -zigiluak.  
- Proiektua: 

• Memoria, baldintza-agiriak, planoak eta neurketak. 
• Prebalentzia-ordena. 
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• Azterketak. 
- Obra-motak: Eraikin berriak. Birmoldatzea eta birgaitzea.Birmoldatzea eta birgaitzea. 
- Igeltserotzako obra-lekuak eraikuntza-prozesu desberdinetan. 
- Igeltserotzako baliabideekin eta teknikekin erlazionatutako obra-lekuak eta lanbideak. 
- Fabrika-obren planoak interpretatzea eta krokis errazak egitea. 

 
2. Fabrika-obren antolamendua 

- Obra-plana: Planoak. Denbora-sekuentzia. Baliabideak, eta abar. 
- Kalitate-plana: Irizpideak eta laginketa-plana. 
- Segurtasun-plana: Antolakuntza. Prestakuntza. Seinalizazioa. Obretako baliabideen, ekipoen eta instalazioen kokapena. 
- Obra-lekuaren antolaketa: ekoizpena, segurtasuna eta ekipoen mantentze-lana. Langile, material eta ekipoen banaketa obra-

lekuan. 
- Obra-lekuaren epe laburreko plangintza eta obra-planaren jarraipena egitea. 
- Cumplimentación de partes de producción, incidencia, suministro, entrega, … Procesos y condiciones de fábricas de albañilería: 

Igeltserotza-fabriken prozesuak eta kondizioak: 
- Fabrika erresistenteak, itxiturak, partizioak, arkuak, leihoburuak, horma-atalak eta erremate bereziak. 
- Igeltserotza-fabriken kalitatea kontrolatzeko prozesuak eta kondizioak: Laginak. Probetak. Entseguak. Egiaztapenak eta kontrol-

parteak. 
- Patologia: Efloreszentziak. Ezkatak. Izotzarekiko sentikortasuna. Iragazkortasuna. Hezetasunagatiko hedapena. 

 
3.  Igeltserotza-fabriken neurketa eta balioespena: 

- Eskaintzak, neurketak eta ziurtagiriak. Egiteko prozesuak. 
- Neurketa-irizpideak eta -unitateak. Obra-unitateak eta -partidak. Prezioen koadroak. 
- Prezio sinpleak: materialak, garraioak, egunsariak, makinaria, energia eta segurtasuna. 
- Prezio osagarriak, bateratuak, deskonposatuak. Partida zatiezinak. 
- Kostu zuzenak, zeharkakoak, gastu orokorrak, mozkin industriala eta zergak  
- Gauzatze-, kontratazio- eta lizitazio-aurrekontuak. 

 
4.  Segurtasuna igeltserotzako fabriketan: 

- Segurtasun-neurriak eta -baliabideak egiaztatzea fabrika-obretan. 
- Eraikuntza-obretako prebentzio, segurtasun eta osasunari buruzko legeria. 
- Laneko gaixotasun eta istripuak: motak, kausak, ondorioak eta estatistikak. 
- Arriskuak eta prebentzio-neurriak obra-lekuetan, makinetan, ekipoetan eta baliabide osagarrietan. 
- Istripuak daudenerako jarduera-prozedurak eta lehen laguntza. 
- Norbera babesteko ekipoak. Motak, araudia eta erabilera-irizpideak. 
- Segurtasuna erremintetan, tresnetan eta materialak manipulatzean. 
- Segurtasuna obren seinalizazioan eta itxituretan. 
- Segurtasuna instalazio eta ekipo elektrikoetan. 
- Segurtasuna aldamioak, plataformak eta eskailerak erabiltzean. 
- Segurtasuna karga-jasogailuak, garabiak eta uhal garraiatzaileak erabiltzean. 
- Segurtasuna hormigoi-makinetan, oragailuetan eta ebakigailu mekanikoetan.  
- Segurtasuna irristatzeak, luiziak eta eusteak gertatzen direnean. 
- Obra-lekuetako segurtasun-arauen jarraipena. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

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 urtetik gorakoentzako 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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Igeltserotzako fabrikak 
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