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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-MODULUA ZERBITZUAK OBRA ZIBILETAN 
 

Kodea  MF0642_3 
Lanbide-arloa ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Lanbide-eremua Obra-proiektuak eta -segimendua 
Profesionaltasun-ziurtagiria Obra zibileko proiektuen irudikapena Maila 3 

Datuen azterketa eta planoen irudikapena (zeharkakoa) 90 
Irudikapen grafikoa eta maketagintza (zeharkakoa) 70 
Dokumentuak egitea eta artxibatzea (zeharkakoa) 30 
Eraikuntza-proiektuen azterketa (zeharkakoa)  80 
Errepideen eta hiri-bideen trazadura egiteko prozesuak 80 
Trazadurak egitea 40 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Obra zibileko proiektuak irudikatzeko lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

Iraupena 

120 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0642_3: ZERBITZUAK IRUDIKATZEA OBRA ZIBILETAN 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Obra zibileko proiektuetan zerbitzuak irudikatzeko prozesua aztertzea, proiektuarekin erlazionatutako dokumentuak eta informazioa 

zehaztea, eta diseinuan eta gauzatzean esku hartzen duten eragileak identifikatzea. 
EI1.1 Obra zibileko bulego edo departamentu tekniko estandar baten antolakuntza deskribatzea, langileen eta arduradunen funtzioak 
zehaztea, eta erabiltzen diren ekipo eta baliabideak identifikatzea. 
EI1.2 Urbanizazio-proiektu bat egiteko faseak finkatzea, eta zerbitzuen diseinuaren definizio-maila zehaztea. 
EI1.3 Urbanizazio edo azpiegitura tipo batek izan behar dituen zerbitzuak zerrendatzea, helburuak zehaztea eta proiektuan 
txertatzeko betebeharra finkatzea. 
EI1.4 Urbanizazio-proiektuetan eta obra zibilekoetan aplikatzeko araudi nagusia zerrendatzea, eta zerbitzu-motei aplikatu beharreko 
araudi espezifikoa zein den zehaztea. 
EI1.5 Urbanizazio edo azpiegitura baten proiektu bateko zerbitzuak definitzeko behar diren plano-motak zerrendatzea, planoen 
helburuak zehaztea eta behar diren eskalak zerrendatzea. 
EI1.6 Berrikuntza teknologikoko eta antolakuntza-berrikuntzako faktoreak deskribatzea, bai urbanizazio- eta azpiegitura-proiektuen 
zerbitzuei dagozkienak, bai proiektuen idazketari dagozkionak, eta prestakuntza-moduluari lotutako gaitasun-atalean zer eragin duen 
baloratzea. 

 
A2: Urbanizazio eta azpiegituretako zerbitzuak aztertzea; funtsezko eroanbideak/banatzaileak eta elementu bereziak zehaztea, eta 

dimentsionatze- eta neurketa-irizpideak aplikatzea. 
EI2.1 Zerbitzu jakin baten funtzionamendua azaltzea, diseinuan parte hartzen duten oinarrizko legeak eta printzipioak aipatuz eta 
adierazpen matematiko nagusiak zehaztuz. 
EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan urbanizazio-proiektu baten kasu praktiko batean: 

- Urbanizazioko zerbitzuetako baten sistema orokorraren eroanbideak eta elementu bereziak identifikatzea, eta haien 
funtzioak deskribatzea. 

- Urbanizazioko zerbitzu baterako eskuragarri dauden materialen, osagaien eta diseinuaren irtenbideak zerrendatzea. 
- Zerbitzuak kalkulatzeko aldagaiak edo parametroak lortzea, eta informazio hori urbanizazio-proiektuaren irismena kontuan 

hartuz eskuratzea. 
- Zerbitzuetako baten eroanbide- eta elementu-motak, ezaugarriak eta/edo neurriak zehaztea, kalkulua egiteko behar diren 

parametroak edo aldagaiak emanez. 
EI2.3 Zerbitzu jakin baten elementuak eta eroanbideak neurtzeko irizpideak zehaztea. 
EI2.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, neurketak egitea eta neurketa-taulak osatzea, kalkulu-
aplikazioen edo neurketak eta aurrekontuak egiteko tresna espezifikoen bidez. 

 
A3: Urbanizazio- eta errepide-proiektuetako zerbitzuek eraikuntza- eta funtzio-eskakizunak betetzen dituzten arrazoitzea, sistema 

bakoitzerako proposatutako elementuen kokapena eta trazadurak baloratuz, eta alternatibak proposatzea. 
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EI3.1 Zerbitzu jakin baten elementuen kokapenak eta trazadurak bete behar dituzten eraikuntza-eskakizunen zerrenda egitea. 
EI3.2 Zerbitzu jakin baten elementuen kokapenak eta trazadurak bete behar dituzten funtzio-eskakizunen zerrenda egitea. 
EI3.3 Urbanizazio-proiektu bati dagokionez, zerbitzu jakin baten elementuen eta trazaduren ohiko kokapenen irizpideak adieraztea. 
EI3.4 Errepide-proiektu bati dagokionez, zerbitzu jakin baten elementuen eta trazaduren ohiko kokapenen irizpideak adieraztea. 
EI3.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan urbanizazio-proiektu baten kasu praktiko batean: 

- Proiektatutako zerbitzuek eraikuntza-eskakizunak betetzen dituzten baloratzea eta/edo konparatzea, eta hobekuntzak 
proposatzea elementuen kokapenari eta trazaduren pasaguneari dagokienez. 

- Proiektatutako zerbitzuek bete beharreko funtzioak betetzen dituzten baloratzea eta/edo konparatzea, eta hobekuntzak 
proposatzea elementuen kokapenari eta trazaduren pasaguneari dagokienez. 

EI3.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan urbanizazio-proiektu baten kasu praktiko batean, zerbitzuen kokapen-irizpideak 
aplikatzea, eta arauak betetzen diren eta proposatutako trazadurak eta kokapenak eraikuntza-ikuspegitik eta ikuspegi funtzionaletik 
arrazoizkoak diren aztertzea. 
EI3.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan errepide-proiektu baten kasu praktiko batean, zerbitzuen kokapen-irizpideak 
aplikatzea, eta arauak betetzen diren eta proposatutako trazadurak eta kokapenak eraikuntza-ikuspegitik eta ikuspegi funtzionaletik 
arrazoizkoak diren aztertzea. 

 
Edukiak 
1. Zerbitzuak obra zibileko eta urbanizazioko proiektuetan. 

- Zerbitzuak urbanizazioetan eta azpiegituretan. 
- Obra zibileko eta urbanizazioko proiektu baten faseak; zerbitzuen definizio-maila. 
- Proiektu baten egitura: dokumentu-motak, proiektuaren dokumentuetan jasotako informazioa, proiektuak aurkezteko formatuak.  
- Zerbitzuen plano-motak: plano orokorrak, xehetasun-planoak, eskemak; goitiko bistak, aurretiko bistak, sekzioak eta profilak, 

perspektibak. 
- Zerbitzuei buruzko araudia eta gomendioak: helburua, erabilera-eremua, egitura eta edukiak. 
- Kabinete teknikoak: motak, antolakuntza, langileak, baliabideak. Neurketa orokorrak. 

 
2. Urbanizazioan eta obra zibilean behar diren zerbitzuen azterketa 

- Eskaeraren analisia. 
- Funtzioak.  
- Hidraulika aplikatuko oinarrizko ezagutza. 
- Elektrizitateko oinarrizko ezagutza. 

 
3. Errepideen eta urbanizazio-obren diseinua 

- Errepideak eta hiri-bideak: motak, sareak, espazioak eta elementuak, sistema osagarriak.  
- Errepideen eta hiri-bideen trazadura: goitiko bista, aurretiko bista, zeharkako sekzioa, luzetarako eta zeharkako profilak. 

 
4. Urbanizazio- eta errepide-zerbitzuak diseinatzeko oinarriak aztertzea 

- Zerbitzuak urbanizazioetan eta errepideetan: saneamendua eta drainatzea, ur- eta gas-hornidura, energia elektrikoaren banaketa, 
argiteria publikoa, telekomunikazioak. 

- Funtzionamendu orokorra. 
- Hartuneak, lotura-instalazioak, terminalak, kolektoreak,  sorgailuak.  
- Banaketa- eta ebakuazio-sareak: motak eta hierarkia. 
- Kontsumo-, ebakuazio-, argiztapen, konexio-puntuak. 
- Sareko elementuak: elementu linealak (hodiak, eroanbideak, kanalizazioak), elementu bereziak (andelak, putzuak, kutxatilak, 

kontagailuak, balbulak, giltzak, ponpak), eskura dauden irtenbideak (materialak, funtzionamendua, aukera- eta tamaina-
parametroak); unitateak eta neurketa. 

- Zerbitzuei dagokien araudia. 
- Sareak diseinatzeko irizpideak: eskura dauden sistemak, eskema funtzionalak, kableak sartzeko kondizioak (non kokatuko den, 

lur-erretenen geometria eta betetzea); kokapen tipoak; zerbitzuen trazadura; tamaina-parametroak eta -aldagaiak; beste sare 
batzuekiko erlazioa). 

- Planoan irudikatzea. 
 

5. Berrikuntza teknologikoko eta antolakuntza-berrikuntzako faktoreak urbanizazioko eta obra zibileko zerbitzuak 
diseinatzean 

- Ezarri berri diren aplikazio eta ekipo informatiko berritzaileak. 
- Ezarri berri diren antolaketa- eta produkzio-prozesu berritzaileak.  
- Ezarri berri diren material eta irtenbide berritzaileak. 
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C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-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: Obra zibileko proiektuen irudikapena 
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