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1. TITULUAREN IDENTIFIKAZIOA  
 

Instalazioko eta altzari-hornikuntzako teknikariaren titulua elementu hauek identifikatzen 
dute: 

 Izena: Instalazioa eta altzari-hornikuntza 
 Maila: Erdi-mailako Lanbide Heziketa 
 Iraupena: 2.000 ordu 
 Lanbide-arloa: Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa 
 Europako erreferentea: INSN-3 (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua) 

 
 

2. LANBIDE PROFILA ETA LANBIDE INGURUNEA 
 
2.1. Konpetentzia orokorra 
 
Titulu honen konpetentzia orokorra honetan datza: arotzeriako elementuak, eta zurgintzako 
eta altzarigintzako egiturak instalatzea, mekanizatu, muntatu, doitu eta akabatzeko 
prozesuen bidez, eta kalitateari, segurtasunari eta ingurumen-babesari buruzko 
zehaztapenak beteta. 
 
2.2  Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo 

Nazionaleko kualifikazioen eta konpetentzia-atalen zerrenda: 
 
Osatutako lanbide-kualifikazioak: 
 

a) MAM059_2. Altzarien instalazioa (otsailaren 20ko 295/2004 Errege Dekretua). 
Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu: 

UC0163_2: Instalazioan materialen bilketa, makinak eta erremintak planifikatzea. 
UC0164_2: Altzariak osatzea eta finkatzea, eta instalazio osagarriak egitea. 
UC0165_2: Funtzionamendua egiaztatzea, eta doikuntza- eta akabera-eragiketak 
egitea. 

b) MAM277_2. Arotzeriako elementuen instalazioa (abuztuaren 31ko 1136/2007 Errege 
Dekretua). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu: 

UC0883_2: Arotzeriako elementuak instalatzeko datuak hartzea eta kalkuluak 
egitea. 
UC0884_2: Zurezko ateen eta leihoen instalazioak egitea. 
UC0885_2: Zurezko eta antzeko estalduren instalazioak egitea. 
UC0886_2: Zurezko egituren instalazioak egitea. 

 
Osatu gabeko lanbide-kualifikazioak: 
 

a) MAM058_2. Zuraren eta deribatuen mekanizazioa (otsailaren 20ko 295/2004 Errege 
Dekretua): 

UC0160_2: Lantegiko makinak eta tresneria prestatzea. 
b) MAM062_2. Altzariak eta arotzeriako elementuak muntatzea (otsailaren 20ko 295/2004 

Errege Dekretua): 
UC0171_2: Arotzeriako eta altzarigintzako osagaiak eta osagarriak kontrolatu eta 
antolatzea. 
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2.3. Lanbide-ingurunea 
 
Titulu hau lortzen dutenek arotzeriako eta altzari-hornikuntzako muntaian eta instalazioan, 
eta ukituak emateko akabera-produktuen aplikazioan diharduten enpresetan egiten dute lan. 
 
Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira: 

- Zur-arotzen taldeburua. 
- Eraikuntzan armatzeko arotza. 
- Arotza oro har. 
- Dekoratuetako arotza. 
- Ebanista edo antzeko langilea. 
- Altzarien muntatzailea/instalatzailea. 
- Eraikuntzarako zurezko egituren eta arotzeriako eta ebanisteriako piezen 

fabrikazioa. 
 
 

3.  HEZIKETA ZIKLOAREN IRAKASKUNTZAK 
 
3.1 Heziketa-zikloaren helburu orokorrak: 
 

1. Arotzeriako eta altzarigintzako elementuak fabrikatzeko prozesuak aztertzea, eta 
zehaztapen teknikoak interpretatzea, faseak eta prozedurak ezaugarritzeko. 

2. Mekanizazio-prozesua aztertu ondoren tresnak eta erremintak hautatzea, makinak 
eta tresneria prestatzeko. 

3. Dokumentazio teknikoa prestatzea, instalazioak planifikatzeko metodo 
konbentzionalak eta informatikoak erabilita. 

4. Neurriak eta mailak egiaztatzea, tresna konbentzionalak eta aurreratuak 
maneiatuta, arotzeriako eta altzarietako instalazioa zuinkatzeko. 

5. Erremintak eta tresnak hautatzea, zorrozte- eta doitze-eragiketak eginda, tresneria 
eta erremintak prest jartzeko. 

6. Altzari modularrak eta neurrirakoak osatzea, dokumentazio teknikoa interpretatu 
ondoren, eta altzariak instalatzeko muntaia-eragiketak egitea. 

7. Ateak, leihoak eta estaldurak ipintzea, dokumentazio teknikoa interpretatu ondoren, 
eta mekanizatu, finkatu eta erregulatzeko eragiketak egitea, arotzeriako elementuak 
instalatzeko. 

8. Zurezko armadurak eta euskarriak muntatzea, dokumentazio teknikoa interpretatu 
ondoren, eta egiturak instalatzeko finkatze- eta erregulazio-eragiketak egitea. 

9. Materialak, produktuak eta osagarriak identifikatzea, horiek biltegiratzeko baldintzak 
deskribatzea, eta dimentsioak eta zehaztapen teknikoak egiaztatzea, haiek hautatu 
eta biltzeko. 

10. Makinen eta tresneriaren mantentze-beharrak identifikatzea, eta horien garrantzia 
justifikatzea, funtzionalak izango direla ziurtatzeko. 

11. “Bizialdi osoko ikaskuntzarako” dauden baliabideak, eta komunikazio- eta 
informazio-teknologiak aztertu eta erabiltzea; ikasteko eta ezagupenak 
eguneratzeko, hobekuntza profesional eta pertsonalerako aukerak antzemanda, eta 
hainbat egoera profesionaletara eta lanekoetara egokitzeko.  

12. Talde-lanak garatzea eta haien antolamendua balioestea, tolerantziaz eta 
errespetuz parte hartzea, eta taldeko edo banakako erabakiak hartzea; 
erantzukizunez eta autonomia jokatzeko. 

13. Lan-prozesuak garatzean sortzen diren arazo eta gorabeheren aurrean 
sormenezko irtenbideak hartu eta balioestea, dagokion jardueran izaten diren 
gertakariak erantzukizunez ebazteko. 



 

 

 

 

 

 
 INSTALAZIOA ETA ALTZARI-HORNIKUNTZA 
 

6 

14. Komunikazio-teknikak aplikatzea, zabaldu beharreko edukietara, horien helburura 
eta hartzaileen ezaugarrietara egokituta; prozesuaren eraginkortasuna ziurtatzeko. 

15. Lanbide-jarduerarekin lotutako ingurumen- eta lan-arriskuak aztertu eta 
zerrendatzea, eta horien sorburuekin lotzea, hartu beharreko prebentzio-neurriak 
oinarritzeko eta dagozkion protokoloak aplikatzeko, nork bere buruari, inguruneari 
eta giroari kalterik ez egitearren. 

16. Irisgarritasun unibertsalari eta “guztientzako diseinuari” erantzuteko beharrezko 
teknikak aztertu eta aplikatzea. 

17. Ikasteko prozesuko lanaren eta erreferentziazko produkzio-sektorearen kalitate-
prozedurak hobetzeko beharrezko teknikak aplikatu eta aztertzea. 

18. Kultura ekintzailearekin, enpresakoarekin eta lanbide-ekimenekoarekin lotutako 
prozedurak erabiltzea, enpresa txiki baten oinarrizko kudeaketa egiteko edo lan bati 
ekiteko. 

19. Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan izanda, 
gizarteko agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, 
herritar demokratiko gisa parte hartzeko. 
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3.2 Lanbide-moduluen zerrenda, ordu-esleipena eta kurtsoa: 
 

LANBIDE MODULUA 
Ordu-

esleipena Kurtsoa 

0538. Arotzeriako eta altzarigintzako materialak 132 1.a 

0539. Eraikuntza-soluzioak 198 1.a 

0540. Arotzeriako oinarrizko eragiketak 231 1.a 

0541. Altzarigintzako oinarrizko eragiketak 231 1.a 

0542. Biltegiko kontrola 66 1.a 

0778. Instalazioaren plangintza 147 2.a 

0779. Altzarien instalazioa 147 2.a 

0780. Arotzeriako instalazioa 168 2.a 

0781. Zurezko egituren instalazioa 105 2.a 

E100. Ingeles teknikoa 33 1.a 

0782. Laneko prestakuntza eta orientabidea 99 1.a 

0783. Enpresa eta ekimen sortzailea 63 2.a 

0784. Lantokiko prestakuntza 380 2.a 

Zikloa guztira 2.000  

 
3.3  Lanbide-moduluak: aurkezpena, ikaskuntzaren emaitzak, ebaluazio-

irizpideak, edukiak eta orientabide metodologikoak 
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1. lanbide-modulua 
AROTZERIAKO ETA ALTZARIGINTZAKO MATERIALAK 
 
 
a) Aurkezpena 

 

Lanbide-modulua: Arotzeriako eta altzarigintzako materialak 

Kodea: 0538 

Heziketa-zikloa: Instalazioa eta altzari-hornikuntza 

Maila: Erdiko maila 

Lanbide-arloa: Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa 

Iraupena: 132 ordu 

Kurtsoa: 1.a 

Irakasleen espezialitatea: 
Zurgintzako eta altzarigintzako prozesuak eta 
produktuak 
(Bigarren Irakaskuntzako irakaslea) 

Modulu mota: Tituluaren profilari lotutako modulua 

Helburu orokorrak: 1.a / 2.a / 5.a / 6.a / 7.a / 8.a / 9.a / 10.a / 13.a 

 
 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Arotzerian eta altzarigintzan erabiltzen diren zur mota nagusiak identifikatzen ditu eta horien 
ezaugarriak aplikazioekin lotzen ditu. 

 
Ebaluazio-irizpideak:  
 

a) Zuraren eta kortxoaren egitura makroskopikoa eta mikroskopikoa ezaugarritu ditu. 
b) Bertako eta inportazioko zur nagusiak izen komertzialaren eta espeziaren arabera 

identifikatu ditu, eta koniferotan eta hostozabaletan sailkatu ditu. 
c) Zur mota nagusien propietateak balioetsi ditu, eta arotzeriako eta altzarigintzako 

prozesuetan horiek erabiltzea kontuan hartu du. 
d) Zurek izan ditzaketen akatsak sortu beharreko elementuan izan ditzaketen 

ondorioekin edo asaldurekin lotu ditu. 
e) Zerratzeko eskuragarri dauden produktuetatik abiatuta material-zerrenda egin du 

(taula, ohola, oholtxoa, listoiak eta ebakinak). 
f) Zura babesteko sistema hautatu du (gainazaleko akabera, gatzak eta autoklabea, 

besteak beste), lehen transformazioan lortu beharreko produktuaren arabera. 
g) Berariazko neurgailuak erabilita zuraren hezetasuna kalkulatu du. 
h) Erabili beharreko zur mota hautatu du, jasan beharreko esfortzu mekanikoaren 

eta haren ezaugarrien arabera.  
i) Laborategiko saiakuntza sinpleak egin ditu, kalitate-arauak betetzen diren 

ebaluatzeko. 
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2. Zuraren produktu deribatuak, eta arotzerian eta altzarigintzan erabiltzen diren bestelako 
materialak hautatzen ditu, eta lortu beharreko emaitzaren arabera haien aplikazioa justifikatzen 
du. 
 
Ebaluazio-irizpideak:  
 

a) Taulak izen komertzialaren arabera identifikatu ditu, haien ezaugarriak eta 
aplikazioa kontuan izanda. 

b) Xaflak eta estaldura-materialak hautatu ditu, haien ezaugarriak eta aplikazioa 
kontuan izanda. 

c) Beirak hautatu ditu, haien ezaugarriak eta itxi beharreko espazioa kontuan izanda. 
d) Itsasgarriak hautatu ditu, lotu beharreko materiala eta juntura-prozesua kontuan 

izanda. 
e) Altzarien eta instalazioen material osagarriak aukeratu ditu. 

 
3. Zura transformatzeko prozesuak ezaugarritzen ditu, eta produktuen zehaztapen teknikoak 
lehengaiekin eta baliabideekin lotzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Laginetatik eta ilustrazioetatik abiatuta, zura piezakatu eta zatikatzeko sistema 
nagusiak identifikatu ditu, eta horiek lortu beharreko produktuekin eta dagozkien 
dimentsioekin lotu ditu. 

b) Zurak lehortu eta tratatzeko sistema nagusiak ezaugarritu ditu. 
c) Xaflak lortzeko sistemak lortutako produktuekin eta horien ezaugarriekin lotu ditu. 
d) Taulak fabrikatzeko sistemak bereizi ditu, eta lortutako motekin eta dagokien 

aplikazioarekin lotu ditu. 
e) Dekorazio-xaflen mota bakoitza fabrikatzeko sistemak lortutako produktuen 

ezaugarri teknikoekin eta horien erabilera-eremuarekin lotu ditu. 
f) Arotzeriako elementuak (ateak, leihoak eta barandak) fabrikatzen dituzten 

enpresen konfigurazio-eskemak egin ditu. 
g) Altzariak fabrikatzen dituzten enpresen konfigurazio-eskemak egin ditu. 
h) Arotzeriako eta ebanisteriako lantegien konfigurazio-eskemak egin ditu. 

 
4. Arotzeriako eta altzarigintzako elementuen fabrikazio-prozesu nagusiak ezaugarritzen ditu, 
eta alderdi historiko, estetiko eta funtzionalekin lotzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Adibideetatik eta informazio teknikotik abiatuta, zurezko ateak, leihoak eta 
markoak fabrikatzeko sistemak identifikatu ditu. 

b) Adibideetatik eta informazio teknikotik abiatuta, zurezko eskailerak, leihoak, 
barandak eta egitura sinpleak fabrikatzeko sistemak identifikatu ditu. 

c) Laginetatik eta informazio teknikotik abiatuta, zurezko jostailuak, musika-tresnak 
eta denetariko objektuak fabrikatzeko sistemak identifikatu ditu. 

d) Zoruak, sabaiak eta paretak zurez estaltzeko sistema nagusiak horien fabrikazio-
sistemekin eta instalazioarekin lotzea. 

e) Altzarien osagai nagusien krokisak egin ditu, eta horiek materialekin, estetikarekin, 
dekorazio-elementuekin, teknikekin, funtzionaltasunarekin eta aplikazioarekin lotu 
ditu. 

f) Altzarien estilo nagusiak antzeman ditu, bibliografian eta Interneteko webguneetan 
aurkitutako informaziotik abiatuta. 

g) Estiloaren eta eraikuntza-sistemen ezaugarri nagusiak identifikatzen dituzten 
altzarien elementu esanguratsuekin laginak prestatu ditu. 
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5. Arotzeriako eta altzarigintzako fabrikazioan eta instalazioan erabiltzen diren eraikuntza-
sistemak antzematen ditu, eta elementu osagarriekin eta loturakoekin lotzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Eraikuntza-sistema nagusiak egin daitezkeen altzarien azpimultzoekin eta 
arotzeriako elementuekin lotu ditu. 

b) Hautatutako eraikuntza-sistemaren onurak eta eragozpenak balioetsi ditu, 
altzariaren zati edo arotzeriako elementu bakoitzera eskatutako ezaugarri 
funtzionalak eta estetikoak kontuan izanda. 

c) Laginetatik eta informazio teknikotik abiatuta, tiraderen eta horien gidarien lotura-
sistemak identifikatu ditu. 

d) Euskarrien laginetatik eta informazio teknikotik abiatuta (zokaloak, oinarriak sestran 
jartzea eta erregulazioak, besteak beste), aukera guztiak identifikatu ditu. 

e) Laginetatik eta informazio teknikotik abiatuta, lotura-elementuak identifikatu ditu 
(larakoak, galletak, mihiak, puntak eta torlojuak, besteak beste). 

f) Eraikuntza-soluzioetarako burdineria hautatu du, katalogoetatik abiatuta eta 
hornitzaileen informatika-programen bidez. 

g) Eraikuntza-soluzio bakoitzerako burdineria muntatzeko planoak lortu ditu, 
burdineria-hornitzaileen informatika-programen bidez. 

h) Eraikuntza-soluzio bakoitzerako lotura-elementuen hornitzaileen zerrenda prestatu 
du, Interneteko webguneetatik abiatuta. 

 
6. Zuraren erabilerari buruzko ingurumen-araudia identifikatzen du, kalitate-zigiluak antzematen 
ditu eta horien ekarpena balioesten du. 
 
Ebaluazio-irizpideak:  
 

a) Zur-espezie garrantzitsuenak produzitzeko, Espainiako baso mota nagusien 
ustiapena kudeatzeak duen garrantzia balioetsi du. 

b) Arotzerian eta altzarigintzan gehien erabiltzen diren zuren munduko banaketa 
geografikoa irudikatzen duten mapak prestatu ditu. 

c) Espainiako baso-aprobetxamenduen plangintzari buruzko azterlana egin du. 
d) Kalitate eta kontroleko zigiluren baten bidez (FSC eta PEFC), ingurumenarekiko 

errespetua nabarmentzen duten behar bezala dokumentatutako zuren zerrenda 
egin du. 

e) Zuren ezaugarriak egiaztatu gabeko zur sortei eskatu beharreko egokitasun-
baldintzekin lotu ditu. 

f) Jatorriaren, eta euren zuren eta azpiproduktuen aprobetxamenduaren ziurtapeneko 
sistemak integratuta dituzten enpresen datu-basea bete du. 

 
 
c) Edukiak 
 

1. ZUR MOTAK IDENTIFIKATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Zuraren eta kortxoaren egitura makroskopikoa eta mikroskopikoa 
ezaugarritzea. 

- Bertako eta inportazioko zur nagusiak izen komertzialaren eta 
espeziearen arabera identifikatzea. 

- Zurak hautatzea, haien propietateak eta onurak kontuan hartuta, eta 
erabileraren eta jasan beharreko esfortzu mekanikoaren arabera. 
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- Zurek dituzten akatsak deskribatzea. 
- Eskuragarri dauden zerraketa-produktuetatik abiatuta prestatutako 

material-zerrendak egitea. 
- Zura babesteko sistema hautatzea. 
- Zuraren hezetasuna kalkulatzea. 
- Laborategiko saiakuntzak egitea, kalitate-arauak betetzen diren 

ebaluatzeko. 
  

kontzeptuzkoak 

- Zura. Zuhaitza. Zatiak. Elikadura. Ipurditik moztea. 
- Zuraren eta kortxoaren egitura makroskopikoa eta mikroskopikoa. 

Konposizio kimikoa. 
- Bertako eta inportazioko zurak. Koniferoak eta hostozabalak.  
- Sailkapena. Espainiako arauak. Europako arauak. Besteak beste, 

Finlandian eta Suedian zerratutako zurak. 
- Zuraren gaixotasunak eta akatsak. Hazkunde-akatsak. Agente 

biotikoak eta abiotikoak. 
- Zerra-zurak. Neurri komertzialak. Identifikazioa. Aplikazio industriala.  
- Zura babestu eta akabatzeko sistemak. Babes motak. Gainazaleko eta 

sakoneko tratamenduak. 
- Neurtzeko eta kontrolatzeko aparatuak. Esfortzu mekanikoak. Kalitate- 

eta saiakuntza-arauak. 
  

jarrerazkoak 
- Kontzeptu eta prozedura berriak ikasteko interesa. 
- Ezarrita dauden jardun-arauak eta -prozedurak bete eta errespetatzea. 
- Lanak egiteko ezarritako epeekiko konpromisoa. 

 
 
2. ZURAREN PRODUKTU DERIBATUAK ETA MATERIAL OSAGARRIAK HAUTATZEKO 
IRIZPIDEAK 
 

prozedurazkoak 

- Taulak izen komertzialaren arabera identifikatzea, haien ezaugarriak 
eta aplikazioa kontuan izanda. 

- Xaflak eta estaldura-materialak hautatzea, haien ezaugarriak eta 
aplikazioa kontuan izanda. 

- Beirak eta plastikoak ezaugarrien arabera hautatzea. 
- Lotu beharreko materialen arabera itsasgarriak hautatzea. 
- Altzarien eta instalazioen material osagarriak aukeratzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Txirbilezko, zuntzezko eta konposatuzko taulak. Ezaugarri fisikoak eta 
mekanikoak. 

- Zurezko xaflak. Motak. Xaflatzea. 
- Itsasgarriak. Junturen motak eta sistemak. 
- Estaldura-materialak: bernizak, lakak, etab. Ezaugarriak eta aplikazioa. 
- Beirak. Motak eta aplikazioak. 
- Itsasgarriak. Junturen motak eta sistemak. 
- Plastikoak. Motak (termoplastikoak, termoegonkorrak, elastomeroak, 

etab.). Aplikazioak. 
- Material berriak. Zurezko oinarria duten material birziklatuak. 

  

jarrerazkoak 
- Material-hondakinak murrizteko konpromisoa. 
- Segurtasuna eta higienea lanpostuan eta ingurunean. 
- Baso-ondarea zaindu eta babesteko balioekiko konpromiso etikoa. 
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3. ZURA TRANSFORMATZEKO PROZESUAK EZAUGARRITZEA 
 

prozedurazkoak 

- Zura piezakatu eta zatikatzeko sistema nagusiak identifikatzea.  
- Zurak lehortu eta tratatzeko sistemak ezaugarritzea. 
- Xaflak euren produktuekin eta ezaugarriekin lortzeko sistemak 

zerrendatzea. 
- Taulak fabrikatzeko sistemak identifikatzea. 
- Dekorazio-xaflak fabrikatzeko sistemak dagozkien ezaugarri 

teknikoekin eta erabilera-eremuarekin lotzea. 
- Arotzeriako eta altzarigintzako elementuak fabrikatzeko prozesua 

ezaugarrituko duten multzo-diagramak egitea. 
- Arotzeriako eta ebanisteriako lantegien konfigurazio-eskemak egitea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Zura piezakatu eta zatikatzeko sistemak. 
- Kortxoa ateratzeko prozesuak. Lehen transformazioa. Produktuen 

prestaketa. Aplikazio industriala. 
- Zurak lehortu eta tratatzeko sistemak. 
- Xaflak lortzeko sistemak. 
- Dekorazioko xaflak eta taulak fabrikatzeko prozesuak. Zur xaflaztatua. 

Aplikazioa. 
- Arotzeriako elementuak (ateak, leihoak eta barandak, besteak beste) 

eta altzariak fabrikatzeko prozesuak. 
- Arotzeriako eta ebanisteriako lantegien konfigurazioa. 

  

jarrerazkoak 
- Talde-lanetan elkartasunez parte hartzea. 
- Lanpostuko eta inguruneko segurtasuna eta kalitatea balioestea. 
- Lanak egiteko ezarritako epeekiko konpromisoa. 

 
 
4. AROTZERIAKO ETA ALTZARIGINTZAKO FABRIKAZIO PROZESUAK 
EZAUGARRITZEA 
 

prozedurazkoak 

- Zurezko ateak, leihoak, markoak, eskailerak, barandak eta egitura 
sinpleak fabrikatzeko sistemak identifikatzea. 

- Zurezko jostailuak, musika-tresnak eta denetariko objektuak 
fabrikatzeko sistemak identifikatzea. 

- Zoruak, sabaiak eta paretak zurez estaltzeko sistemak horien 
osagaiekin, fabrikazio-sistemekin eta instalazioarekin lotzea. 

- Altzarien osagai nagusien krokisak marraztea. 
- Altzari-estilo nagusiak antzematea. 
- Estiloaren eta eraikuntza-sistemen ezaugarri nagusiak identifikatzen 

dituzten altzarien elementu esanguratsuekin laginak prestatzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Zurezko ateak, leihoak, markoak, eskailerak, barandak eta egitura 
sinpleak fabrikatzeko prozesuak. 

- Zurezko jostailuak, musika-tresnak eta denetariko objektuak 
fabrikatzeko prozesuak. 

- Zoruen, sabaien eta pareten zur-estaldura. 
- Altzarien eta dekorazio-elementuen osagai nagusiak. Eginkizuna. 
- Altzari-estiloak. Bilakaera historikoa. Identifikazio-elementuak. 

  

jarrerazkoak 
- Egindako lanaren kalitatearekiko ardura. 
- Ordena eta garbitasuna krokisak egitean. 
- Altzari-estiloen bilakaera historikoarekiko jakin-mina. 
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5. ERAIKUNTZA SISTEMA NAGUSIAK ANTZEMATEA 
 

prozedurazkoak 

- Altzarien eta arotzeriako elementuen eraikuntza-sistemak eta 
azpimultzoak ezaugarritzea.  

- Eraikuntza-sistemak dagozkien altzari zatiekin lotzea.  
- Lotura-elementuetako gidarietan eta tiraderetan lotura-sistema 

identifikatzea.  
- Euskarriak identifikatzea (oinarriak sestran jartzea eta erregulazioak, 

besteak beste).  
- Eraikuntza-soluzioetarako burdineria hautatzea.  
- Eraikuntza-soluzio bakoitzerako burdineria muntatzeko planoak 

lortzea.  
- Eraikuntza-soluzio bakoitzerako lotura-elementuen hornitzaileen 

zerrendak egitea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Altzarien eta eraikuntza-sistemen motak.  
- Altzarietarako eta arotzeria-elementuetarako zura lotu eta mihiztatzeko 

sistemak. 
- Ateak eta leihoak. Fabrikazio-sistema industrialak. Nomenklatura. 
- Egitura sinpleak. Bilbadura arina, astuna eta enborrak. 
- Pergolak, zertxak eta markesinak. 
- Altzarietako eta arotzeriako burdineria hautatu eta muntatzeko 

informatika-programak. 
- Interneteko webguneak. Altzarietako eta arotzeriako lotura-elementuen 

hornitzaileak.   
  

jarrerazkoak 
- Arazoak sortzen direnean konponbide teknikoak emateko interesa. 
- Informazioa bilatzeko ekimena. 
- Informazio interpretatzeko autonomia. 

 
 

6. ZURAREN ERABILERARI BURUZKO INGURUMEN ARAUDIA IDENTIFIKATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Espainiako baso mota nagusiak eta horien ustiapen-kudeaketa 
aztertzea. 

- Arotzerian eta altzarigintzan gehien erabiltzen diren zur egiaztatuen 
munduko banaketa geografikoa irudikatzen duten mapak prestatzea. 

- Espainiako baso-aprobetxamenduen plangintzari buruzko azterlana. 
- Kalitate-zigiluren batez, eta FSC eta PEFC ziurtapen-sistemen bidez 

dokumentatutako zuren zerrenda egitea. 
- Lan bakoitzerako zur egokiena deskribatzea, haren ezaugarrien eta 

aplikazioaren arabera, eta ziurtatu gabeko zur sortak baztertzea. 
- Jatorriaren, eta euren zuren eta azpiproduktuen aprobetxamenduaren 

ziurtapeneko sistemak integratuta dituzten enpresen datu-basea 
egitea. 

  

kontzeptuzkoak 
- Basoak. Zur espezieak. Banaketa geografikoa.  
- Baso- eta ingurumen-baliabideak ustiatzea. Basoberritzeko sistemak.  
- Ziurtapen-sistemak: PEFC eta FSC. Nazioarteko arauak eta 

estandarrak. Garapen-prozesua. Ebaluazio-sistema. Zaintza-katea. 
  
jarrerazkoak - Egindako lanaren kalitatearekiko ardura. 
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- Baso-ondarea zaindu eta babesteko balioekiko konpromiso etikoa. 
- Material-hondakinak murrizteko konpromisoa. 

 
 
d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 
 

1) Sekuentziazioa 
 
Modulu honetan materialen inguruan lortzen den ezagutza oinarrizko prestakuntza da, 
bai eta zikloaren berariazko beste moduluak garatzeko euskarria ere. Horregatik, berez 
garrantzi handia hartzen du eta edukien sekuentziazioa gainerakoekin koordinatzea 
eskatzen du. 
 
Modulu honi ekiteko, komenigarria da lehen fase batean zurari eta kortxoari buruzko 
oinarrizko edukiak jorratzea: espezieak, egitura, gaixotasunak eta akatsak. 
 
Jarraian, zura, kortxoa eta produktu deribatuak kalkulatu eta neurtuko dira esfortzuen 
edo nekeen aurrean. 
 
Moduluan zehar, hainbat unetan beharrezkoa izango da materialak eta produktuak 
identifikatu eta neurtzeko saiakuntzak egitea, indarrean dagoen araudiaren arabera 
laginak hartzea, prozedura egokiak hautatzea eta behar bezala kalibratutako neurgailuak 
erabiltzea. Jardun horrek emaitzen fidagarritasuna ziurtatuko du. 
 
Ondoren, zuraren eta kortxoaren, hau da, materialen eta azpiproduktuen lehen 
transformazioko prozesuak aztertuko dira (tratamendua, fabrikazio-prozesuak eta lehen 
transformazioko industrien ezaugarritzea). 
 
Azken etapa zuraren eta kortxoaren 2. transformazioko prozesuak eta produktuak 
ezaugarritzean oinarrituko da: arotzeriako eta ebanisteriako elementuak. 
 
Moduluan zehar, altzari-estiloen bilakaera historikoarekin lotutako kontzeptuak sartuko 
dira, haien identifikazio-elementuak nabarmenduta. 
 
Moduluaren amaieran, nabarmen prozedurazkoak izango diren laburpeneko unitate 
didaktikoak ezartzea gomendatzen da. Horiek ikastetxearen eta ingurune 
sozioekonomikoaren araberakoak izango dira neurri handi batean. 
 
2) Alderdi metodologikoak 
Unitate didaktikoaren aurkezpena egingo da, betiere helburua motibazioa dela, egoera 
praktiko bat oinarri gisa hartuta. Hala, jakin-mina eta motibazioa piztu ahal izateko ez 
ezik, ikasleek gaiaren inguruan dituzten aurretiazko ezagupenak zein diren jakiteko eta 
ikaskuntza esanguratsua lortzeko erabiliko da. Irakasleak ikaskuntzaren helburuak, 
edukiak eta aurrera eramango diren jarduerak aurkeztuko ditu, unitate didaktikoa 
moduluaren barruan kokatuko du, eta modulua osatzen duten gainerako unitateekin 
lotuko du. 
 
Ikasleek edukiak barneratu ondoren, moduluan zehar etengabe berriro helduko zaie 
ahaztu ez daitezen. 
 
Modulu hau batik bat kontzeptuzkoa bada ere, prozedurazko irakaskuntzari emango zaio 
lehentasuna, kasu portuko praktikoen, txostenen eta aurkezpenen, laborategiko 
saiakuntzen, etab. bidez.  
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Zur espezie bakoitza ezaugarritzeko, saileko xilotekan dagoen bilduma erabiliko da.  
 
Gainera, autoikaskuntza bultzatzen saiatu beharko da, eskuragarri dauden informazio-
iturriak erabilita (liburuak, katalogoak, Internet, etab.). Helburua da ikasleengan 
prestakuntza, giza heldutasuna, eta ikaskuntzaren emaitzak garatzeko bidea emango 
duten ezagupenak eta trebetasunak lor ditzaten sustatzea. Irakasleak prozesu osoa 
gidatuko du, ikasleei ekimena askatasunez izan dezaten utziko die eta haien 
aurrerapenak balioetsiko ditu.  
 
Bereziki, zeharkako balioak landuko dira (laneko arriskuen prebentzioa, ingurumen-
heziketa, kontsumitzailearen heziketa, heziketa morala eta gizalegezkoa, etab.), bai 
irakaslearen azalpenean, bai lanak egitean (horietan, adierazitako alderdiak jasoko dira). 
Taldeko eztabaidak egitea ere aurreikusita dago. 
 
Edukiei ekitean, unitate didaktikoaren hasieran horien alderdi orokorrena aurkeztuko da 
eta, ondoren, alderdi zehatzagoak aztertuko dira. Eduki horietako batzuk bi moduluren 
edo gehiagoren komunak direnez, hori kontuan hartu beharko da ikuspegi osoa izateko. 
 
Ahal izanez gero, sartzen diren kontzeptuekin lotutako hurbileko inguruneak 
identifikatuko dira, horietan modu naturalagoan eta arinago sakondu ahal izateko. Izan 
ere, horrek erraztu egiten du ikaskuntza esanguratsuen eraikuntza.  
 
Era berean, unitateetan web-orrietarako estekak emango dira, landutako edukiak 
sendotu edo zabaltzeko eta jarduera elkarreragileetan trebatzeko. Gainera, zenbait 
informatika-tresna erabiltzea proposatzen da, hala nola, irudikapen grafikoko programak. 
 
Bai talde-lanetan, bai eta laborategiko saiakuntzetan ere, irakasleak azalpen bat egingo 
du, lana edo saiakuntza egingo du, hura aurkeztuko du eta, behar izanez gero, emaitzei 
buruzko eztabaida antolatuko du. 
 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 
 
 Zur motak identifikatu eta aztertzea: 

• Zuraren eta kortxoaren egitura makroskopikoa eta mikroskopikoa ezaugarritzea. 
• Bertako eta inportazioko zur nagusiak izen komertzialaren eta espeziearen 

arabera identifikatzea. 
• Zurak hautatzea eta duten erabileraren arabera haien propietateak aztertzea. 
• Zurek dituzten gaixotasunak eta akatsak deskribatzea. 
• Eskuragarri dauden zerraketa-produktuetatik abiatuta prestatutako material-

zerrendak egitea. 
• Zura babesteko sistema hautatzea. 
• Zuraren hezetasuna kalkulatzea. 
• Laborategiko saiakuntzak egitea, kalitate-arauak betetzen diren ebaluatzeko. 

 
 Zuraren produktu deribatuak eta material osagarriak hautatu eta aztertzeko irizpideak: 

• Taulak izen komertzialaren arabera identifikatzea, haien ezaugarriak eta 
aplikazioak kontuan izanda.  

• Xaflak eta estaldura-materialak hautatzea, haien ezaugarriak eta aplikazioak 
kontuan izanda.  

• Beirak eta plastikoak ezaugarrien arabera hautatzea.  
• Lotu beharreko materialen arabera itsasgarriak hautatzea.  
• Altzarien eta instalazioen material osagarriak aukeratzea. 

 
 Zura transformatzeko prozesuak ezaugarritzea: 

• Zura piezakatu eta zatikatzeko sistema nagusiak identifikatzea.  
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• Zurak lehortu eta tratatzeko sistemak ezaugarritzea.  
• Xaflak euren produktuekin eta ezaugarriekin lortzeko sistemak zerrendatzea.  
• Taulak fabrikatzeko sistemak identifikatzea. 
• Dekorazio-xaflak fabrikatzeko sistemak dagozkien ezaugarri teknikoekin eta 

erabilera-eremuarekin lotzea. 
• Arotzeriako eta altzarigintzako elementuak fabrikatzeko prozesua ezaugarrituko 

duten multzo-diagramak egitea. 
• Arotzeriako eta ebanisteriako lantegien konfigurazio-eskemak egitea. 

 
 Arotzeriako eta altzarigintzako fabrikazio-prozesuak ezaugarritzea: 

• Zurezko ateak, leihoak, markoak, eskailerak, barandak eta egitura sinpleak 
fabrikatzeko sistemak identifikatzea. 

• Zurezko jostailuak, musika-tresnak eta denetariko objektuak fabrikatzeko 
sistemak identifikatzea. 

• Zoruak, sabaiak eta paretak zurez estaltzeko sistemak horien osagaiekin, 
fabrikazio-sistemekin eta instalazioarekin lotzea. 

• Altzarien osagai nagusien krokisak marraztea. 
• Altzari-estilo nagusiak antzematea. 
• Estiloaren eta eraikuntza-sistemen ezaugarri nagusiak identifikatzen dituzten 

altzarien elementu esanguratsuekin laginak prestatzea. 
 
 Eraikuntza-sistema nagusiak antzematea: 

• Altzarien eta arotzeriako elementuen eraikuntza-sistemak eta azpimultzoak 
ezaugarritzea.  

• Eraikuntza-sistemak dagozkien altzari zatiekin lotzea.  
• Lotura-elementuetako gidarietan eta tiraderetan lotura-sistema identifikatzea.  
• Euskarriak identifikatzea (oinarriak sestran jartzea eta erregulazioak, besteak 

beste).  
• Eraikuntza-soluzioetarako burdineria hautatzea. Informatika-programak 

erabiltzea. 
• Eraikuntza-soluzio bakoitzerako burdineria muntatzeko planoak lortzea.  
• Altzarietako eta arotzeriako lotura-elementuen hornitzaileen zerrendak egitea. 

 
 Zuraren erabilerari buruzko ingurumen-araudia aplikatzea: 

• Espainiako baso mota nagusiak eta horien ustiapen-kudeaketa aztertzea. 
• Arotzerian eta altzarigintzan gehien erabiltzen diren zur egiaztatuen munduko 

banaketa geografikoa irudikatzen duten mapak prestatzea. 
• Espainiako baso-aprobetxamenduen plangintzari buruzko azterlana. 
• Kalitate-zigiluren batez, eta FSC eta PEFC ziurtapen-sistemen bidez 

dokumentatutako zuren zerrenda egitea. 
• Jatorriaren, eta euren zuren eta azpiproduktuen aprobetxamenduaren 

ziurtapeneko sistemak integratuta dituzten enpresen datu-basea egitea. 
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2 2. lanbide-modulua 
ERAIKUNTZA SOLUZIOAK 
 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Eraikuntza-soluzioak 

Kodea: 0539 

Heziketa-zikloa: Instalazioa eta altzari-hornikuntza 

Maila: Erdiko maila 

Lanbide-arloa: Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa 

Iraupena: 198 ordu 

Kurtsoa: 1.a 

Irakasleen espezialitatea: 
Zurgintzako eta altzarigintzako prozesuak eta 
produktuak 
(Bigarren Irakaskuntzako irakaslea) 

Modulu mota: Tituluaren profilari lotutako modulua 

Helburu orokorrak: 1.a / 2.a / 5.a / 6.a / 8.a / 9.a / 10.a 
 
 

b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Arotzeriako eta altzarigintzako elementuen eta produktuen zirriborroak eta krokisak egiten 
ditu, eta ezarritako eskakizunetarako soluzioak ekartzen ditu. 

 
Ebaluazio-irizpideak:  
 

a) Eraikuntza-soluzio erakusteko irudikapen grafikoko sistema hautatu du. 
b) Beharrezko irudikapen-tresnak eta euskarriak prestatu ditu. 
c) Krokisak irudikapen grafikoko arauei jarraituz egin ditu. 
d) Krokisean, forma, dimentsioak (kotak, eta perdoiak, besteak beste), elementu 

normalizatuak eta materialak irudikatu ditu. 
e) Soluzioaren funtzionaltasuna egiaztatu du. 
f) Hartutako soluzioaren estetika balioetsi du. 
g) Krokisaren proportzionaltasuna eta xehetasuna balioetsi ditu. 
h) Soluzioaren dimentsionamendua erresistentziari eta espazioari buruzko 

eskakizunetara egokitzen dela egiaztatu du. 
i) Soluzioa gauzatzea bideragarria dela egiaztatu du. 

 
2. Arotzeriako eta altzarigintzako fabrikazio- eta instalazio-soluzioak zehazten ditu, eta 
ezarritako ezaugarri dimentsionalak eta teknikoak justifikatzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak:  

a) Abiapuntuko datuak bildu ditu. 
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  b) Hartutako soluzioaren funtzionaltasunak aurreikusita dagoen erabilera betetzen 
duela egiaztatu du. 

c) Elementua edo multzoa zein esfortzu eta nekeren pean egongo den kontuan hartu 
du. 

d) Kokapen-baldintzak eta -mugak egiaztatu ditu. 
e) Lekura iristeko aukerak eta elementuen gehieneko dimentsioak balioetsi ditu. 
f) Beharrezko materialak eta produktuak identifikatu ditu. 
g) Beharrezko giza baliabideak aurreikusi ditu. 
h) Eskatutako fabrikazio- eta instalazio-bitartekoak aurreikusi ditu. 
i) Fabrikazio-kostua kontuan hartu du. 

 
3. Arotzeriako eta altzarigintzako elementuen planoak marrazten ditu, irudikapen-arauak 
aplikatuta eta diseinu-programak erabilita. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Planoak egiteko tresna, euskarri eta formatu egokienak hautatu ditu. 
b) Erabili beharreko irudikapen-sistema hautatu du. 
c) Behar adina xehetasun-elementu irudikatu ditu (ebakidurak, sekzioak, eta abar). 
d) Arauen arabera eta argitasunez ezarri ditu kotak. 
e) Aipamenak eta legendak txertatu ditu. 
f) Eskala eta formatu normalizatuak erabili ditu. 
g) Planoa eta haren informazio bereizgarria identifikatu du. 
h) Ordenagailuz lagundutako diseinuko programak maneiatu ditu. 

 
4. Arotzeriako eta altzarigintzako fabrikaziorako eta/edo instalaziorako materialen zerrenda 
egiten du, eta piezak, osagaiak eta osagarriak identifikatzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Jardunaren xede den multzo osoa identifikatu du. 
b) Merkatuan dauden elementu bateragarri posibleak balioetsi ditu. 
c) Erreferentzia-irizpide bat ezarri du. 
d) Erreferentziak materialaren eta prozesuaren arabera sailkatu ditu. 
e) Material bakoitzak landu gabeko dimentsioak zehaztu ditu. 
f) Eskatutako teknikak eta prozedurak aplikatu ditu. 

 
5. Arotzeriako eta altzarigintzako fabrikaziorako eta instalaziorako txantiloi eta pieza konplexuak 
irudikatzen ditu, ezarritako teknikak, materialak eta prozedurak erabilita. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Eraiki eta/edo instalatu beharreko elementuaren zati bereziak identifikatu ditu. 
b) Distantzien eta angeluen neurriak hartzeko elementuak hautatu ditu. 
c) Txantiloia egiteko euskarria hautatu du. 
d) Eskala naturaleko txantiloiak marraztu ditu. 
e) Materialaren aprobetxamendua optimizatu dela egiaztatu du. 
f) Txantiloia fabrikatzeko elementu egokiak hautatu ditu. 
g) Behar dituzten elementuetarako txantiloiak egin ditu. 
h) Segurtasun-arauak eta laneko osasunekoak errespetatu ditu. 
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c) Edukiak 
 
 
1. AROTZERIAKO ETA ALTZARIGINTZAKO PRODUKTUEN ZIRRIBORROAK ETA 
KROKISAK EGITEA 
 

prozedurazkoak 

- Eraikuntza-soluzio erakusteko irudikapen grafikoko sistema hautatzea. 
- Beharrezko irudikapen-tresnak eta euskarriak prestatzea. 
- Irudikapen grafikoko arauei jarraituz krokisak egitea, forma, 

dimentsioak (kotak eta perdoiak, besteak beste), elementu 
normalizatuak eta materialak irudikatuta. 

- Krokisaren proportzionaltasuna eta xehetasuna balioestea. 
- Soluzioaren funtzionaltasuna egiaztatzea. 
- Hartutako soluzioaren estetika balioestea, eta soluzioaren 

dimentsionamendua erresistentziari eta espazioari buruzko 
eskakizunetara egokitzen dela egiaztatzea. 

- Soluzioa gauzatzea bideragarria dela egiaztatzea. 
  

kontzeptuzkoak 
- Irudikapen grafikoko sistemak. 
- Proportzionaltasun-sistemak, eskalak. 
- Esku hutsez marrazteko tresnak. 
- Akotazio-arauak. 

  

jarrerazkoak 
- Lanak egiteko ezarritako epeekiko konpromisoa. 
- Antolamendua eta ekimena lanean. 
- Ordena eta garbitasuna lanak egitean. 

 
 
2. AROTZERIAKO ETA ALTZARIGINTZAKO FABRIKAZIO ETA INSTALAZIO SOLUZIOAK 
ZEHAZTEA 
 

prozedurazkoak 

- Abiapuntuko datuak biltzea. 
- Katalogoak erabiltzea. 
- Xede den erabilera eta beharrezko funtzionaltasuna aztertzea. 
- Elementua edo multzoa zein esfortzu eta nekeren pean egongo den 

kontuan hartzea. 
- Kokapen-baldintzak eta -mugak egiaztatzea. 
- Lekura iristeko aukerak, elementuen gehieneko dimentsioak eta 

beharrezko garraioa balioestea. 
- Beharrezko materialak, osagaiak eta produktuak identifikatu eta 

zehaztea. 
- Altzariak eta arotzeriako elementuak zehaztea. 
- Beharrezko giza baliabideak aurreikustea. 
- Eskatutako fabrikazio- eta instalazio-bitartekoak aurreikustea. 
- Fabrikazio-kostua kalkulatzea. 
- Eskuragarri dagoen espazioa aztertzea eta neurriak hartzea. 

  

kontzeptuzkoak 
- Beharrezko materialak eta osagaiak. 
- Altzariak eta arotzeriako elementuak. Altzariaren osagaiak. 
- Eraikuntza-sistemak. 
- Faktore ergonomikoak, estetikoak eta funtzionalak. 

  

jarrerazkoak 
- Informazioa bilatzeko ekimena eta prestasuna. 
- Antolamendua eta ekimena lanean. 
- Arazoak sortzen direnean konponbide teknikoak emateko interesa. 
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3. AROTZERIAKO ETA ALTZARIGINTZAKO ELEMENTUAK MARRAZTEA 
 

prozedurazkoak 

- Erabili beharreko irudikapen-sistema hautatzea. 
- Arotzeriako eta altzarigintzako elementuen irudikapen grafikoa. 
- Araudiaren arabera kotak ezartzea. 
- Aipamenak eta legendak gaineratzea. 
- Eskala eta formatu normalizatuak erabiltzea. 
- Planoa eta haren informazio bereizgarria identifikatzea. 
- Ordenagailuz lagundutako diseinuko 2D-ko programak erabiltzea. 

  

kontzeptuzkoak 
- Irudikapen-arauak eta teknikak marrazketa teknikoan. 
- Planoak egiteko tresna, euskarri eta formatu egokienak. 
- Kotak ezartzeko arauak.  
- Ordenagailuz lagundutako 2D-ko diseinua. Jarraibideak. 

  

jarrerazkoak - Lanak egiteko ezarritako epeekiko konpromisoa. 
- Antolamendua eta ekimena lanean. 

 
 

4. MATERIALAREN ZERRENDAK PRESTATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Jardunaren xede den multzo osoa identifikatzea. 
- Materialen erreferentzia hartzea, eta lehengaiaren, piezaren, 

azpimultzoaren eta multzoaren artean bereiztea. 
- Merkatuan dauden elementu bateragarri posibleak balioestea. 
- Erreferentziak materialaren eta prozesuaren arabera sailkatzea. 
- Material bakoitzak landu gabeko dimentsioak zehaztea. 
- Eskatutako teknikak eta prozedurak aplikatzea. 
- Katalogoak erabiltzea eta tarifak interpretatzea. 
- Fabrikaziorako beharrak kalkulatzea. 

  

kontzeptuzkoak - Materialen erreferentzia hartzeko metodoak eta sistemak. Sistemak. 
- Informatika aplikatuko tresnak. 

  

jarrerazkoak 
- Lanak egiteko ezarritako epeekiko konpromisoa. 
- Ordena eta garbitasuna lanak egitean. 
- Arazoak sortzen direnean konponbide teknikoak emateko interesa. 

 
 

5. TXANTILOIAK IRUDIKATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Eraiki eta/edo instalatu beharreko elementuaren zati bereziak 
identifikatzea. 

- Distantzien eta angeluen neurriak hartzeko elementuak, eta txantiloia 
egiteko euskarria hautatzea. 

- Eskala naturaleko txantiloiak marraztea. 
- Materialaren aprobetxamendua optimizatu dela egiaztatzea. 
- Txantiloia fabrikatzeko elementu egokiak hautatzea. 
- Behar dituzten elementuetarako txantiloiak egitea. 

  
kontzeptuzkoak - Pieza konplexuak (kurbatuak eta bi angelukoak, besteak beste). 
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- Datuak hartzea (koordenatuak eta angeluak, besteak beste). 
- Txantiloietarako materialak (kartoia eta luma-papera, besteak beste). 
- Txantiloiak egiteko sistemak. 
- Txantiloiak gordetzeko erak. 

  

jarrerazkoak 
- Ordena eta garbitasuna lanak egitean. 
- Ideiak ekartzeko eta arazoak ebazteko ekimena. 
- Segurtasun-arauak eta laneko osasunekoak errespetatzea. 

 
 
d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 
 

1) Sekuentziazioa 
 
Komeni da hasierako unitate didaktiko bat ezartzea, modulu honen berezko 
profesionaltasunak oinarri dituen prozesuen ikuspegi orokorra emateko, eta moduluan 
geroago jorratuko diren alderdi oinarrizkoenak azaldu eta finkatzeko. 
 
Ikasleen lan-bizitzan datuak eta neurriak hartzea, eta zirriborro azkarrak egitea ohiko 
zeregina izango denez, zirriborroak behar bezala egiteari garrantzi handia emango zaio. 
Horretarako, komeni da horiek kurtso osoan zehar egitea, edozein proiektutarako 
oinarrizko euskarri gisa erabiltzeko. Krokisa egitean ordenak eta garbitasunak duten 
garrantzia azpimarratuko da. 
 
Planteatutako problemei eraikuntza-soluzioak eman ahal izateko, elementuen planoak 
egin aurretik, ikasleek kasuak kasu erabili beharreko lehengai aproposak eta 
abiapuntuko datuak argi izan behar dituzte. Urrats hori eman ondoren, pixkanaka eta 
zailtasun-ordenan irudikapen grafikoko sistemak sartuko dira, hala nola, eskalak, 
proportzionaltasuna, planoen kodetzea, etab. 
 
Zailtasun handiena pieza bistaratzea denez, paper gainean bistak jartzeko arauak eta 
irudikapen-sistemak azaldu ondoren, komenigarria izango da bistaratzeko gaitasuna 
lantzea, pieza fisikoetatik abiatuta esku hutsez bistak lortzeko ariketen bidez. 
Komenigarria litzateke pieza horiek zur-euskarrikoak izatea. 
 
Edozein marrazki egiten hasi aurretik, ikasleek marrazketa-arau orokorrak ezagutu behar 
dituzte, ondoren, bistak, ebakidurak, sekzioak eta hausturak egiteko. 
 
Era berean, CAD ordenagailuz lagundutako diseinuaren bidezko irudikapenean arian-
arian aginduak sartuko dira, bi sistemek sekuentziazioa aldi berean eraman ahal izateko. 
 
Hurrengo urratsa izango da materialen zerrenda erreferentziadunak eta sailkatuak 
egitea. Horietan, materialaren elementuen dimentsioak zehatz jasoko dira. 
Zenbait elementu fabrikatzeko txantiloiak erabiltzeak ikasleak behartu egingo ditu haiek 
paper-euskarrian marraztera, ondoren lantegian erabiltzeko materialaren optimizazioa 
kontuan izanda. 
 
Edukiak sekuentziatzeko garaian, kontuan izan behar da modulu hau kurtso berean 
irakasten diren “Arotzeriako oinarrizko eragiketak” eta “Altzarigintzako oinarrizko 
eragiketak” moduluen euskarria dela. Era berean, heziketa-ziklo honen bigarren kurtsoan 
irakasten den “Instalazioaren plangintza” moduluak erabiliko duen oinarri garrantzitsuena 
izango da. 
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2) Alderdi metodologikoak 
 
Modulu hau batik bat prozedurazkoa da. Bertan, irakaslearen eginkizun nagusia izango 
da jarduera praktikoak behar bezala hautatzea, errazenetik zailenera sekuentziatuta. 
 
Modulu honetako eduki multzo guzti-guztiak prozedurazko gauzatzeen ingurukoak 
direnez, komenigarria izango da jarduerak hainbat adibideren bitartez errepikatzea, 
ikasleek prozedura kontrolatu eta gainditu arte.  
 
Komenigarria dirudi irakasleak hainbat multzotako edukiak tartekatzea, kontzeptu 
abstraktuenak ikasleei betiere errazagoak egiten zaizkien beste kontzeptu batzuekin 
batera emateko –esaterako, ordenagailuz lagundutako diseinuko (CAD) informatika-
programen kasuan–. 
 
Irakasleak ikasleen ikasteko prozesuaren jarraipen hurbilekoa eta banakakoa egin 
beharko du, aurrerapenak eta zailtasunak kontuan izanda. Izan ere, arrisku handi bat 
dago: behar bezala garatutako ikuspegi espaziala ez izateagatik, bistak interpretatzeko 
prozesuan edo antzeko edukietan behar adina aurrera egiten ez duten ikasle batzuek 
izaten duten etsipena. 
 
Zailtasun hori gainditzeko, funtsezkoa da praktika horiek egitean arreta pertsonalizatua 
ematea. Gainera, komenigarria izango da irakasleak ikasle horientzat helburua lortzen 
lagunduko dien zenbait ariketa osagarri prest izatea. 
 
Modulua egituratzen duten zatietako bakoitzari eman beharreko denbora helburu 
bakoitzaren zailtasunaren araberakoa izango da. 
 
CADeko informatika-programa irakasteari dagokionez, marrazketa-menuko oinarrizko 
aginduekin (lerroa, zirkulua, laukizuzena, etab.) hasi beharko da, eta aurrekoak aldatzeko 
aginduekin jarraitu (kopiatu, itsatsi, simetria, ebaki, luzatu, biribildu, etab.), prozedura 
menderatzera iritsi arte. 
 
Eduki guztiak gainditu beharko dira, funtsezko oinarria baitira bigarren aldian eman 
beharreko irakaskuntzetarako (batez ere, instalazioen plangintza egiteko moduluetan), 
eta jarduera profesional guztietan euskarri ere. 
 
Betiere kontuan hartu beharko da jarrerazko edukiak gainditu egin beharko direla 
ikasleen erabateko profesionaltasuna lortzeko. Izan ere, ikaskide beren lana baldintzatu, 
hobetu edo honda daiteke mota horretako edukiak garatzeko moduaren arabera. 
 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 
 
 Arotzeriako eta altzarigintzako elementuen eta produktuen zirriborroak eta krokisak 

egitea: 
• Eraikuntza-soluzio erakusteko irudikapen grafikoko sistema hautatzea. 
• Beharrezko irudikapen-tresnak eta euskarriak prestatzea. 
• Krokisak irudikapen grafikoko arauei jarraituz egitea. 
• Soluzioaren funtzionaltasuna eta bideragarritasuna egiaztatzea. 

 
 Arotzeriako eta altzarigintzako fabrikazio- eta instalazio-soluzioak zehaztea: 

• Abiapuntuko datuak biltzea. 
• Xede den erabilera eta beharrezko funtzionaltasuna aztertzea. 
• Beharrezko materialak eta produktuak identifikatzea. 
• Beharrezko giza baliabideak eta bitartekoak aurreikustea.  
• Fabrikazio-kostua kontuan izatea. 
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 Arotzeriako eta altzarigintzako elementuak marraztea: 

• Planoak egiteko euskarriak eta irudikapen-sistemak hautatzea. 
• Xehetasun-elementuak irudikatzea.  
• Kotak arauen arabera eta argitasunez ezartzea. 
• Aipamenak eta legendak gaineratzea. 
• Eskala eta formatu normalizatuak erabiltzea. 
• Ordenagailuz lagundutako diseinuko 2D-ko programak erabiltzea. 

 
 Materialaren zerrendak prestatzea: 

• Jardunaren xede den multzo osoa identifikatzea. 
• Erreferentziak hartzeko irizpide bat aplikatzea. 
• Erreferentziak materialaren eta prozesuaren arabera sailkatzea. 
• Material bakoitzak landu gabeko dimentsioak zehaztea. 

 
 Txantiloiak irudikatzea: 

• Eraiki eta/edo instalatu beharreko elementuaren zati bereziak identifikatzea. 
• Eskala naturaleko txantiloiak marraztea. 
• Materialaren aprobetxamendua optimizatu dela egiaztatzea. 
• Behar dituzten elementuetarako txantiloiak egitea. 
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3 3. lanbide-modulua 
AROTZERIAKO OINARRIZKO ERAGIKETAK  
 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Arotzeriako oinarrizko eragiketak  

Kodea: 0540 

Heziketa-zikloa: Instalazioa eta altzari-hornikuntza 

Maila: Erdiko maila 

Lanbide-arloa: Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa 

Iraupena: 231 ordu 

Kurtsoa: 1.a 

Irakasleen espezialitatea: 
Arotzeriako eta altzarigintzako fabrikazioa eta 
instalazioa 
(Lanbide Heziketako irakasle teknikoa) 

Modulu mota: 
Konpetentzia-atal honi lotuta dago: 

UC0160_2: Lantegiko makinak eta tresneria 
prestatzea. 

Helburu orokorrak: 1.a / 2.a / 5.a / 7.a / 8.a / 9.a / 13.a 
 
 

b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Mihiztatze- eta lotura-sistemak identifikatzen ditu, eta horien prestazioak lortu nahi den 
emaitza estetiko eta funtzionalarekin lotzen ditu. 

 
Ebaluazio-irizpideak:  
 

a) Arotzerian erabiltzen diren mihiztatze mota nagusiak identifikatu ditu. 
b) Eraikuntza-soluzio nagusiak dagozkien aplikazioekin lotu ditu. 
c) Mihiztatze motaren arabera erresistentzia mekanikoaren maila egiaztatu du. 
d) Mihiztatzearen ezaugarri mekaniko eta estetikoen arabera erabili beharreko 

materiala hautatu du. 
e) Eskatutako funtzionaltasuna beteko duten hautabidezko mihiztatze-soluzioak 

proposatu ditu. 
f) Mihiztatzea egiteko prozedura ezarri du eta litezkeen soluzioak zerrendatu ditu. 

 
2. Arotzeriako elementuak fabrikatzeko zura hautatzen du, eta hautaketa egin beharreko 
mekanizazioaren eta lortu beharreko emaitzaren arabera justifikatzen du. 
 
Ebaluazio-irizpideak:  
 

a) Dokumentazio grafikoan ezarritako ezaugarri nagusien arabera identifikatu du zura. 
b) Zuraren hezetasun-maila kontrolatu du. 
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c) Zurak akatsik ez duela edo, hala badagokio, akats horiek hura erabiltzeko aukera 
ematen dutela egiaztatu du. 

d) Lortu nahi den emaitzaren arabera zuraren akats txikiak saneatu ditu. 
e) Lortu beharreko piezen dimentsioak materialen zerrendetan agertzen direnekin bat 

datozela egiaztatu du. 
f) Lehengaiaren dimentsio komertzialen arabera material-kontsumoa optimizatu du. 
g) Piezak itxura estetikoaren arabera (tonalitatea eta zainak, besteak beste) eta 

egituraren arabera (korapiloak eta zuntz okerrak, besteak beste) hautatu ditu. 
h) Egin beharreko mekanizazioaren arabera manipulazio-arriskuak identifikatu ditu. 

 
3. Markatu eta trazatzeko eragiketak egiten ditu, dokumentazio grafikoa interpretatu ondoren 
eta neurketa-teknikak erabilita. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Dokumentazio teknikotik abiatuta, lortu beharreko piezen forma eta dimentsioak 
identifikatu ditu. 

b) Egin beharreko lanaren arabera, neurtu, markatu eta trazatzeko tresnak hautatu 
ditu. 

c) Piezen aurpegia eta ertza hautatu ditu haien ezaugarrien arabera (ageriko 
aurpegiak eta akatsak, besteak beste). 

d) Markatu eta trazatzeko zeinu konbentzionalak erabili ditu (posizioa eta parekatzea, 
besteak beste). 

e) Markatutako elementuen neurriak dokumentazio teknikoan zehaztutakoekin bat 
datozela egiaztatu du. 

 
4. Arotzeriako piezak prestatzen ditu, zura eskuzko erremintekin mekanizatuta. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Eskuzko erremintak dagozkien aplikazioekin eta erabilerarekin lotu ditu. 
b) Materiala mekanizatu beharreko piezaren ezaugarrien arabera (zaina, laneko 

posizioa eta erremintaren erasoa, besteak beste) posizionatu du. 
c) Mekanizatu beharreko piezak estutzeko tresnen bidez (tornuzilak eta prentsak, 

besteak beste) finkatu ditu. 
d) Mekanizazioa segurtasuneko eta lan-osasuneko baldintzetan egin du. 
e) Eskatutako ezaugarrietako piezak lortu ditu. 
f) Emaitzazko piezek perdoi-marjina onargarriak dituztela egiaztatu du. 
g) Eskuzko erreminten mantentze-lanak egin ditu. 
h) NBEak egindako mekanizazio motaren arabera erabili ditu. 
i) Eskuzko erremintak jardunbide egokien arabera erabili ditu (ergonomia, eustea, 

doikuntza, prestaketa, prest jartzea eta zorroztea, besteak beste). 
 

5. Arotzeriako piezak prestatzen ditu, zura makina konbentzionalekin mekanizatuta. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Makina konbentzionalak mekanizazio-prozesuekin lotu ditu. 
b) Makinen osagaiak ezaugarritu ditu eta horien eginkizuna deskribatu du. 
c) Egin beharreko mekanizazio-eragiketen arabera hautatu du makineria. 
d) Egin beharreko mekanizazioaren arabera antolatu ditu makinei eta tresnei 

dagozkien babesak. 
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e) Segurtasuneko elementuen eta tresnen kokapena eta eustea egiaztatu ditu 
(elikagailua, babesak eta topeak, besteak beste). 

f) Makinaren parametroak egin beharreko mekanizazioaren ezaugarrien arabera doitu 
ditu. 

g) Makina prest jarri dela egiaztatu du. 
h) Lehen piezak zehaztutako ezaugarri teknikoak betetzen dituela egiaztatu du. 
i) Mekanizazio-prozesuan materialaren ezaugarriak kontuan hartu ditu 

(erreferentziako aurpegiak, zaina eta piezaren sarrera, besteak beste). 
j) NBEak egindako mekanizazio motaren arabera erabili ditu. 
k) Jardunbide egokien arabera mekanizatu du (ergonomia, eustea, doikuntza, 

prestaketa, prest jartzea eta zorroztea, besteak beste). 
l) Prozesuan zehar mekanizazioaren kalitateari eusten zaiola egiaztatu du. 

 
6. Arotzeria-multzoak konposatu ditu, elementuak dokumentazio teknikoaren arabera doituta. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Muntaia-eragiketen sekuentzia ezarri du. 
b) Piezak muntaiari buruzko zehaztapen teknikoen arabera posizionatu ditu 

(jarraibideak, multzoko planoak eta ibilbide-orriak, besteak beste). 
c) Konposiziorako beharrezko erremintak eta makineria hautatu ditu. 
d) Muntaian eta prentsaketan deformazioak (kopadurak eta deskoadratzea, besteak 

beste) saihestu ditu. 
e) Emaitzazko multzoek eta azpimultzoek perdoi-marjina onargarriak betetzen dituztela 

egiaztatu du. 
f) Gainazal libreak koipe, itsasgarri eta hautsik gabe, besteak beste, mantendu ditu. 
g) Multzoaren kalitatea egiaztatu du, eta ezarritako zehaztapenak bete ditzan 

beharrezko doikuntzak egin ditu (burdineria manipulatuz, arrabotatuz, lixatuz eta 
argizaria emanez, besteak beste). 

h) Lan-eremua garbi eta txukun mantendu du. 
 
7. Erreminta eta makina konbentzionalen mantentze operatiboa egiten du, ezarritako 
prozedurak aplikatuta. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Eskuzko erremintak mantentzeko eragiketak egin ditu (trintxak, gubiak eta hortzak 
zorroztea, besteak beste). 

b) Makina konbentzionalen mantentze operatiboko eragiketak identifikatu ditu. 
c) Makineria konbentzionalerako zehaztutako mantentze-eragiketak egin ditu (uhalak, 

kateak eta bandak tenkatzea, eta aire konprimituaren zirkuituak purgatzea, besteak 
beste). 

d) Lan-eremua betiere garbi eta txukun mantendu du. 
e) Ebaketa-erreminta ez-eraginkorrak aldatu ditu (hortzak eta zerrak, besteak beste). 
f) Besteak beste, makinen eta mantentze-eragiketen gorabeherei buruzko historikoa 

sortu du. 
g) Egindako mantentze-lanen kalitatea egiaztatu du. 

 
8. Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzen ditu, 
arriskuak, eta horiei aurrea hartzeko neurriak eta tresneria identifikatuta. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
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a) Materialak, erremintak, tresnak, makinak eta garraiobideak manipulatzeak dakarren 

arriskugarritasun-maila identifikatu du. 
b) Mekanizazioko materialak, erremintak, makinak eta tresnak manipulatzean istripuen 

sorburu ohikoenak zein diren identifikatu du. 
c) Makinen segurtasun-elementuak (babesak, alarmak eta larrialdietarako geldialdiak, 

besteak beste) eta mekanizatzeko eragiketetan erabili behar den norbera babesteko 
ekipamendua (oinetakoak, begien babesa eta jantziak, besteak beste) zerrendatu 
ditu. 

d) Materialen, erreminten eta makinen manipulazioa segurtasuneko eta norbera 
babesteko neurriekin lotu du. 

e) Mekanizazio-eragiketak prestatu eta egiteko hartu behar diren segurtasuneko eta 
norbera babesteko neurriak zehaztu ditu. 

f) Arriskuei aurrea hartzeko lehen faktore gisa, instalazioen eta tresneriaren ordena 
eta garbitasuna balioetsi ditu. 

g) Segurtasun-arauak errespetatuz erabili ditu makinak. 
h) Ingurumenaren poluzio-iturriak zein izan daitezkeen identifikatu du. 
i) Sortutako hondakinak kudeatu ditu. 

 
 
c) Edukiak 
 

1. MIHIZTATU ETA LOTZEKO SISTEMAK IDENTIFIKATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Pieza eta multzo sinpleen bistak, sekzioak eta perspektibak 
interpretatzea. Lantegiko marrazketa. 

- Mihiztatze motaren arabera erresistentzia mekanikoaren maila 
egiaztatzea. 

- Mihiztatzearen ezaugarri mekaniko eta estetikoen arabera erabili 
beharreko materiala hautatzea. 

- Eskatutako eginkizuna beteko duten hautabidezko mihiztatze-
soluzioak aztertzea. 

- Mihiztatzea prestatzeko prozedura ezartzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Mihiztatzeak: ezaugarriak. Motak. Aplikazioak. 
- Lotura-sistemak. Mihiztatzeak. Junturak. Akoplamenduak. 

Deskribapena. 
- Piezen marrazketan erabiltzen den sinbologia. 
- Pieza eta multzo sinpleen bistak, sekzioak eta perspektibak.  

  

jarrerazkoak - Kontzeptu eta prozedura berriak ikasteko interesa. 
- Zorroztasuna marrazkia eta dagozkion kalkuluak egitean. 

 
 

2. AROTZERIAKO ELEMENTUAK FABRIKATZEKO ZURA HAUTATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Dokumentazio grafikoan ezarritako ezaugarri nagusien arabera zura 
identifikatzea. 

- Zuraren hezetasun-maila kontrolatzea. 
- Zurak akatsik ez duela edo, hala badagokio, akats horiek hura 

erabiltzeko aukera ematen dutela egiaztatzea. 
- Lortu beharreko emaitzaren arabera zuraren akats txikiak saneatzea. 
- Lortu beharreko piezen dimentsioak materialen zerrendetan agertzen 
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direnekin bat datozela egiaztatzea. 
- Lehengaiaren dimentsio komertzialen arabera material-kontsumoaren 

optimizazioa kalkulatzea. 
- Piezak itxura estetikoaren eta egituraren arabera hautatzea. 
- Egin beharreko mekanizazioaren arabera manipulazio-arriskuak 

identifikatzea. 
  

kontzeptuzkoak - Zuren ezaugarriak. Motak. 
- Piezakatzeak. Eskuairaldeak. Kubikazioa. 

  

jarrerazkoak - Materialen optimizazioa balioestea. 
- Zorroztasuna materialak balioetsi eta kalkulatzean. 

 
 

3. MARKATU, TRAZATU ETA NEURTZEA 
 

prozedurazkoak 

- Dokumentazio teknikotik abiatuta, lortu beharreko piezen forma eta 
dimentsioak identifikatzea. 

- Egin beharreko lanaren arabera, neurtu, markatu eta trazatzeko 
tresnak hautatzea. 

- Piezen aurpegia eta ertza haien ezaugarrien arabera identifikatzea. 
- Markatu eta trazatzeko zeinu konbentzionalak erabiltzea. 
- Markatutako elementuen neurriak dokumentazio teknikoan 

zehaztutakoekin bat datozela egiaztatzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Tresnekin trazatu eta markatzeko eragiketen prozesuak. 
- Neurtu, markatu eta trazatzeko erremintak.  
- Trazatzeko tresnak. 
- Materialak hautatzeko irizpideak. 
- Trazadurarako sinboloak. 

  

jarrerazkoak 
- Ordena eta metodoa lanak egitean. 
- Zehaztasunarekiko eta aprobetxamenduarekiko konpromisoa 

trazaduran. 
 
 

4. ESKUZKO ERREMINTEKIN AROTZERIAKO PIEZAK EGITEA 
 

prozedurazkoak 

- Mekanizatu beharreko piezaren arabera materiala posizionatzea. 
- Mekanizatu beharreko piezak euste-tresnen bidez finkatzea. 
- Mekanizazioa segurtasuneko eta lan-osasuneko baldintzetan egitea. 
- Eskatutako ezaugarrietako piezak lortzea eta emaitzazko piezek 

perdoi-marjina onargarriak dituztela egiaztatzea. 
- Eskuzko erreminten mantentze-lanak egitea. 
- NBEak egindako mekanizazio motaren arabera erabiltzea. 
- Eskuzko erremintak erabiltzea, alderdi hauek errespetatuz: posizio-

ergonomia, eustea, doikuntza, prestaketa, prest jartzea eta zorroztea, 
besteak beste. 

  

kontzeptuzkoak 

- Eskuzko erremintak. Motak eta ezaugarriak. Aplikazioak. 
- Lan-aulkia. Prentsak. Euskarriak. 
- Mekanizaziorako bitarteko osagarriak. 
- Erremintekin mekanizatzeko prozesua. Sekuentziak. Prozedurak. 
- Eskuz mekanizatzeko prozesua. Aplikazioak.  
- Segurtasuna eskuzko erremintekin egiten diren eragiketetan.  
- Lortutako piezen ezaugarriak. 



 

 

 

 

 

 

 

 
INSTALAZIOA ETA ALTZARI-HORNIKUNTZA 
 

29 

 

3. lanbide-modulua: AROTZERIAKO OINARRIZKO ERAGIKETAK 

- Arriskuak. Prebentzio-neurriak. 
  

jarrerazkoak 
- Erantzukizuna erreminta maneiatzean. 
- Eskuzko erreminta garbitu eta kontserbatzea. 
- Segurtasunarekiko eta arriskuen prebentzioarekiko konpromisoa. 

 
 

5. MAKINA KONBENTZIONALEKIN AROTZERIAKO PIEZAK EGITEA 
 

prozedurazkoak 

- Makinen osagaiak beren eginkizunarekin lotzea. 
- Egin beharreko mekanizazio-eragiketen arabera makineria hautatzea. 
- Makinen osagaien ezaugarriak egiaztatzea. 
- Makinak prestatzea, eta erremintak eta tresnak ipintzea. 
- Egin beharreko mekanizazioaren arabera antolatzea makinei eta 

tresnei dagozkien babesak. 
- Segurtasuneko elementuen eta tresnen kokapena eta eustea 

egiaztatzea. 
- Mekanizazioaren arabera makinaren parametroak doitzea eta makina 

prest jarri dela egiaztatzea. 
- Mekanizazio-prozesuan materialaren ezaugarriak kontuan hartzea. 
- NBEak egindako mekanizazio motaren arabera erabiltzea. 
- Jardunbide egokien arabera mekanizatzea (ergonomia, eustea, 

doikuntza, prestaketa, prest jartzea eta zorroztea, besteak beste). 
- Prozesuan zehar mekanizazioaren kalitateari eusten zaiola 

egiaztatzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Mekanizazio-prozesuak Makina konbentzionalak. Motak. Ezaugarriak. 
Funtzionamendua. Aplikazioak. 

- Hautsa eta txirbila xurgatzeko sistemak. 
- Mekanizazio-eragiketen prozesua. Sekuentziak. 
- Segurtasuna makina konbentzionalekin mekanizatzean. 
- Parametroak erregulatzea. 
- Arriskuak. Babes-neurriak. 

  

jarrerazkoak 

- Zorroztasuna, kontzentrazioa eta erantzukizuna makineriarekin 
mekanizatzeko garaian. 

- Mekanizazioak egitean berariazkoko NBEak erabiltzeko 
nahitaezkotasuna errespetatzea. 

- Ingurumenarekiko konpromisoa ondorio kaltegarriak ahalik eta gehien 
murriztera zuzendutako neurriak erabiltzean (xurgatzea, energia 
aurreztea, behar ez diren hotsak saihestea...). 

 
 

6. AROTZERIAKO MULTZOAK KONPOSATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Muntaia-eragiketen sekuentzia ezartzea. 
- Piezak muntaiari buruzko zehaztapen teknikoen arabera 

posizionatzea (jarraibideak, multzoko planoak eta ibilbide-orriak, 
besteak beste). 

- Konposiziorako beharrezko erremintak eta makineria hautatzea. 
- Piezak ondo kokatzea, muntaian eta prentsaketan deformazioak 

(kopadurak eta deskoadratzea, besteak beste) saihesteko. 
- Emaitzazko multzoek eta azpimultzoek perdoi-marjina onargarriak 

betetzen dituztela egiaztatzea. 
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- Multzoaren kalitatea egiaztatzea, eta ezarritako zehaztapenak bete 
ditzan beharrezko doikuntzak egitea (burdineria manipulatuz, 
arrabotatuz, lixatuz eta argizaria emanez, besteak beste). 

  

kontzeptuzkoak 
- Itsasgarriak. Kolatzea. Mihiztatzea.  
- Prentsatze-prozesua. Euste-elementuen antolaera/kokapena. 
- Muntatzeko tresnak. Motak. 
- Lixatze-prozesua. Lixa motak eta lixatzeko tresneria. 

  

jarrerazkoak 
- Ordena eta garbitasuna lanpostuan. 
- Zorroztasuna interpretazioan eta muntaian. 
- Kalitatearekiko konpromisoa. 

 
 

7. ERREMINTAK ETA MAKINAK MANTENTZEA 
 

prozedurazkoak 

- Mantentze-lanen eskuliburuak eta jarraibideak interpretatzea. 
- Eskuzko erreminten mantentze-eragiketak egitea. 
- Makina konbentzionalen mantentze operatiboko eragiketak 

identifikatu eta egitea, hala nola, uhalak, kateak eta bandak 
tenkatzea, eta aire konprimituaren zirkuituak purgatzea. 

- Ebaketa-erreminta ez-eraginkorrak aldatzea (hortzak eta zerrak, 
besteak beste). 

- Besteak beste, makinen eta mantentze-eragiketen gorabeherei 
buruzko historikoa sortzea. 

- Egindako mantentze-lanen kalitatea egiaztatzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Eskuzko erremintak mantentzeko arauak. 
- Eskuzko erremintak zorrozteko prozesua. 
- Mantentze-lanen eskuliburuak eta jarraibideak.  
- Mantentze-eragiketen prozesua. 
- Mantentze operatiboari eta prebentiboari buruzko arauak. 
- Gorabeheren historikoa. 

  

jarrerazkoak 

- Produkzio-sistemaren zati garrantzitsu gisa balioestea mantentze 
prebentiboko lanak. 

- Zorroztasuna makineria mantentzeari buruzko datuak eta erregistroak 
hartzean. 

- Lan-eremua betiere ordenatuta eta garbi edukitzea. 

 
 

8. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA INGURUMEN BABESA 
 

prozedurazkoak 

- Materialak, erremintak, tresnak, makinak eta garraiobideak 
manipulatzeko lanen arriskugarritasun-maila eta istripuen sorburuak 
identifikatzea. 

- Makinen segurtasun-elementuak eta norbera babesteko ekipamendua 
deskribatzea. 

- Materialen, erreminten eta makinen manipulazioa segurtasuneko eta 
norbera babesteko neurriekin lotzea. 

- Mekanizazio-eragiketak prestatu eta egiteko segurtasuneko eta 
norbera babesteko neurriak zehaztea. 

- Arriskuei aurrea hartzeko lehen faktore gisa, instalazioen eta ekipoen 
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ordena eta garbitasuna baloratzea. 
- Segurtasun-arauak errespetatuz makinak manipulatzea. 
- Ingurumenaren poluzio-iturriak zein izan daitezkeen identifikatzea. 
- Sortutako hondakinak kudeatzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia. 
- Laneko arriskuen prebentzioko neurriak. Zehaztea. 
- Makinei aplikatzen zaizkien segurtasun-sistemak. 
- Laneko arriskuen prebentzioa mekanizazio-eragiketetan. 
- Norbera babesteko ekipamendua. 
- Ingurumena babesteko araudia.  
- Hondakinak kudeatzeko oinarriak. 

  

jarrerazkoak 
- Arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko araudia 

betetzea. 
- Ingurumenarekiko errespetua azaltzea. 
- Hondakin materialak murrizteko konpromisoa. 

 
 
d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 

 
 
1) Sekuentziazioa 
 
Modulua osatzen duten multzoak aztertu ondoren, ikusten da horietako batzuetan 
errazagoa izango dela sekuentzia ordenatua finkatuko duten jarduerak ezartzea. 
Sekuentzia horretan, gainerako multzoek ezagupenak ekarriko dituzte. Hala, ikasteko 
jardueren multzo kohesionatua eta moduluaren helburu guztiak bilduko dituena izango 
dugu. 
 
Mihiztatu eta lotzeko sistemekin, eta eskuzko erremintekin lotutako eduki multzoetan 
egongo da abiapuntua. Hori guztia kontuan izanda hasi beharko da jarduerak egiten. 
 
Horretarako, planoen interpretazioari, zurari, erabili beharreko erremintei eta haien 
trazadurari buruzko ezagupenak beharko dira. 
 
Era berean, erremintak maneiatzeko segurtasunaren eta horien mantentze-lanen 
inguruko alderdiak landuko dira. 
Eskuzko erreminta maneiatzea interesgarria eta beharrezkoa izanik ere, ez da komeni 
horretan denbora gehiegi ematea. Izan ere, logikoa eta garrantzitsuagoa dirudi jarduerak 
makineria konbentzionalarekin garatu ahal izatea.  
 
Ondoren, makinaren mihiztatzeak eta loturak gauzatzen ikasteko jardueretara pasatuko 
gara. Horrek aukera emango digu mantentze-lanekin, laneko arriskuen prebentzioarekin 
eta ingurumen-babesarekin zerikusia duten azken multzoetako edukietan sakontzeko. 
 
Azkenik, arotzeriako multzoak konposatzeko jarduerak garatuko dira. Aurretik ikasitako 
guztiaren laburpen baten antzekoa izango da. Makineria eta erreminta mantentze-
baldintza egokietan eta segurtasunez maneiatzea izango da helburua, planoak 
interpretatzetik abiatuta arotzeriako elementuak egiteko. 
 
Ikasleek zurari eta horren aprobetxamenduari buruzko ezagupenak erakutsi beharko 
dituzte, eta proposatutako elementuak trazatu eta gauzatzeko gai izan beharko dute 
azken kolatze eta muntaiara iritsi arte.  
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Hasiera eta amaiera izango duten jarduerak proposatuko dira, ezagupenen eta maneiuen 
bidez aberastuko direnak, zailtasun-maila pixkanaka-pixkanaka areagotuta. 
 
Lanbide-modulua behar bezala garatzeko, oso garrantzitsua izango da jardueretan eman 
beharreko denborak esleitzea. 
 
2) Alderdi metodologikoak 
 
Irakatsi eta ikasteko jarduerei heltzeko erak eredu komuna izan beharko du, eta jarduera 
errazenetatik hasi beharko da. Komenigarria izango da ikasleei jarduera jakin bat 
proposatzea (mihiztatze bat egitea) eta hura gauzatzeko zein behar dituzten ikustea. 
 
Garrantzitsua izango da “Eraikuntza-soluzioak” moduluarekin koordinatzea marrazketa 
teknikoarekin lotutako alderdi guztietan. 
 
“Altzarigintzako oinarrizko eragiketak” moduluan, multzo jakin batzuekin loturak daudela 
ikusten da. Multzo jakin batzuen edukiek lotura estua dute elkarrekin.  
 
Makineriaren mantentze-lanekin, eta laneko arriskuen prebentzioarekin eta ingurumen-
babesarekin lotutako multzoek helburu berberak izango dituzte bi moduluetan. 
Horregatik, koordinazio estua izan beharko da ezagupenak ez errepikatzearren. 
 
Soluzioak aurkitzeko garaian irakasleak lagunduta, planoak ulertu, egin eta interpretatu 
beharko dituzte, egin beharreko mekanizazioak ikusi, beharrezko erreminta edo 
makineria aukeratu eta horren egoera eta maneiua egiaztatu. 
 
Proposamen horrek aukera emango digu ikasleak parte aktiboa izateko eta ez da 
mugatuko irakaslearen azalpenei jarraitzera. Ikasleek soluzioak bilatzen parte hartu 
beharko dute. 
 
Horrela, jarduera bakoitza proiektu txiki bat bilakatuko da. Horretan, honako hauek 
topatuko dituzte: krokisak, planok, lantegiko marrazkiak, materialen zerrendak, 
erreminten/makineriaren zerrendak, gauzatze-sekuentziak eta oharrak.  
 
Proiektu horietako bakoitzak, muntaiaren emaitzekin batera, dagokion balioespena 
izango du eta, ebaluazio bakoitzerako proposatutako beste jardueren kalifikazioekin, 
ebaluazioaren azken nota emango du. 
 
Eskuzko erremintaren ezagupena eta maneiua balioetsi beharko da, baina bere neurrian. 
Izan ere, egungo lan-ingurunean, gero eta gehiago zabaltzen ari dira makineria 
informatizatua eta hainbat prestazio dituzten erreminta elektroeramangarriak. 
 
Kontzeptuzko azalpenetan, gomendagarria da informatika-programen bidezko 
aurkezpenak erabiltzea, ikasleek gauzatu behar duten prozesua nolakoa den argiro ikus 
dezaten.  
 
Prozedurazkoagoak diren azalpenetan, irakasleak ikasleen aurrean erakustaldi bat 
egingo du, puntu garrantzitsuak nabarmenduta, ondoren horiek aintzat har daitezen. 
 
Kontuan hartu behar da talde barruan ikasleek ez dutela denbora bera emango zeregin 
jakin bat gauzatzen. Guztiak antzeko premisa eta azalpenetatik abiatzen badira ere, 
denbora bat pasa ondoren, eta trebetasunen eta gaitasunen arabera, ikasle bakoitzak 
bere neurrian aurrera egin izango du. Atzean gelditzen ari direnak estimulatuko dira, eta, 
amaieran, guztiak gutxienekoetara irits daitezen saiatu beharko da. Era berean, komeni 
da jarduera osagarriak izatea, ikasleek trebetasun handiagoa erakuts dezaten. 
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Kontuan izan behar da modulu hau oinarri izango dela heziketa-ziklo honen bigarren 
kurtsoan irakasten diren Arotzeriako instalazioa eta Zurezko egituren instalazioa 
moduluetarako. 
 
Komenigarritzat jotzen da jarrerekin eta portaerekin lotutako edukietan arreta berezia 
jartzea. Horiek garrantzi handienaz jorratu beharko dira, bai hezkuntzaren arloan, bai 
lanaren arloan asko balioesten badira. 
 
Oso garrantzitsua da, besteak beste, alderdi hauek nabarmentzea: lanak ondo egitearen 
garrantzia, laneko bitartekoekiko erantzukizuna, ingurune seguruetan moldatzeko kezka, 
etab. Lantegi-ikasgelaren esparruan, era berean oso komenigarritzat jotzen da gai horiek 
lanbidearen ikuspegitik lantzea. 
 
Halaber, kurtsoan zehar enpresa esanguratsuetara heziketa-bisitaldi batzuk egitea 
pentsatuko da, ikasleei lantokiko lanbide-moduluan, heziketa-ziklo beraren barruan, eta, 
ondoren, dagoeneko modu behin betikoagoan, langile gisa etorkizunean integratu 
beharko duteneko errealitatearen eta lan-ingurunearen sentsazioa helarazteko. 

 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 

 
 Mihiztatzeen, junturen eta loturen inguruko lanak eskuzko erremintaz: 

• Mekanizatu beharreko piezen planoak interpretatu eta egitea. 
• Neurtu eta trazatzeko erremintak erabiltzea. Aurpegiak hautatzeko irizpideak. 

Piezak trazatzea. Sinboloak. 
• Erremintaren oinarrizko maneiuetarako jarduerak. Arrabota, zerrotea, zenbait 

zabaleratako trintxak eta arraspa maneiatuta piezak egitea. Garlopa maneiatzea. 
• Mihiztatzeak zur erditara, zur erdira eta miru-buztanera egitea. Mihiztatzeak aho-

zirika, aho-zirika bikoitzera eta falkako aho-zirika.  
• Paneletako eta beiretako ate-langak eta ate-markoak mihiztatzea. 
• Eskuzko erreminta mantentzea. Zaintzak eta garbiketa. Esmerilak. Trintxak 

zorroztu eta asentatzea. Arrabota-hortza zorroztea. 
• Segurtasuna eta prebentzioa eskuzko erreminta maneiatzean. Jarrerak erreminta 

maneiatzean. Segurtasuna sorbatza duten erremintak maneiatzean. Segurtasuna 
piezak eustean.  

• Jarduera horiek egiteko NBE egokiak hautatu eta erabiltzea. 
 
 Mihiztatzeen, loturen eta junturen inguruko lanak makineria konbentzionalaz: 

• Zura mekanizatzeko makineria industriala erabiltzea. Zerratu, arrabotatu, zulatu 
eta fresatzeko prozesuak. Ebakitzeko tresnak. 

• Makinak erabilita mihiztatzeak eta akoplamenduak egitea. Janguneen, arteken 
eta fresatzeen bidezko loturak egitea. 

• Zura hautatzea. Neurriak eta aprobetxamendua. Optimizazioa eta hondakinak. 
• Ebakitzeko makinak eta tresnak mantentzea. Zinta-zerra aldatzea. Arrabotatzeko 

makinaren eta lodieran arrabotatzeko makinaren hortzak aldatzea.  
• Segurtasun- eta prebentzio-neurriak makineria konbentzionala maneiatzean. 
• Jarduera horiek egiteko NBE egokiak hautatu eta erabiltzea. 
• Ingurune industriala aztertzea. Energiako, elektrizitateko eta aire konprimituko 

sistemak. Hautsa eta txirbila xurgatzeko sistemak. Kargen mugimendua 
lantegiaren eta fabrikaren ingurunean. 

 
 Arotzeriako multzoak egitea: 

• Multzoen marrazki-planoak egitea. Lantegiko marrazketa. Txantiloiak. 
• Materialen eta piezakatzeen zerrenda. Kubikazioa. Kostuak. 
• Makineria eta erreminta erabilita multzoak egitea. Trazaduraren eta sinboloen 

garrantzia. Aurpegiak hautatzea. 
• Multzoak aurretiaz muntatzea. Zuzenketak. Aurretiazko lixatzeak. 
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• Kolak eta estutze-sistemak erabiltzea. 
• Multzoak muntatzea. Estutzeko tresnak eta makinak kolatu eta maneiatzea. 

Zuzenketak. 
• Lixatu eta fintzeko prozesuak egitea. 
• Jarduera horiek egiteko NBE egokiak hautatu eta erabiltzea. 
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4 4. lanbide-modulua 
ALTZARIGINTZAKO OINARRIZKO ERAGIKETAK 
 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Altzarigintzako oinarrizko eragiketak 

Kodea: 0541 

Heziketa-zikloa: Instalazioa eta altzari-hornikuntza 

Maila: Erdiko maila 

Lanbide-arloa: Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa 

Iraupena: 231 ordu 

Kurtsoa: 1.a 

Irakasleen espezialitatea: 
Arotzeriako eta altzarigintzako fabrikazioa eta 
instalazioa 
(Lanbide Heziketako irakasle teknikoa) 

Modulu mota: 
Konpetentzia-atal honi lotuta dago: 

UC0160_2: Lantegiko makinak eta tresneria 
prestatzea. 

Helburu orokorrak: 1.a / 2.a / 5.a / 7.a / 8.a / 9.a / 13.a   
 
 

b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Altzariak fabrikatzeko materialak hautatzen ditu, eta produktuaren ezaugarrien arabera 
justifikatzen du hautaketa. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 

 
a) Dokumentazio grafikoan ezarritako ezaugarri teknikoak kontuan izanda identifikatu 

du materiala. 
b) Materialek akatsik ez dutela edo, hala badagokio, akats horiek haiek erabiltzeko 

aukera ematen dutela egiaztatu du. 
c) Materialaren akatsak lortu beharreko emaitzaren arabera zuzendu ditu. 
d) Lortu beharreko piezen dimentsioak materialen zerrendetan agertzen direnekin bat 

datozela egiaztatu du. 
e) Mekanizatu beharreko materialen dimentsio komertzialen arabera material-

kontsumoa optimizatu du. 
f) Egin beharreko mekanizazioaren arabera manipulazio-arriskuak identifikatu ditu. 

 
2. Txantiloiak egiten ditu, markatze, ebaketa eta akaberako teknikak aplikatuta. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 

 
a) Garatu beharreko txantiloien forma eta dimentsioak identifikatu ditu, dokumentazio 

grafikoa interpretatu ondoren. 
b) Oinarri-materiala egin beharreko txantiloien ezaugarriak kontuan izanda hautatu du. 



 

 

 

 

 

 
 INSTALAZIOA ETA ALTZARI-HORNIKUNTZA 
 

36 

4. lanbide-m
odulua: ALTZAR

IG
IN

TZAKO
 O

IN
AR

R
IZKO

 ER
AG

IKETAK 

c) Prozedura grafikoa egin beharreko piezaren formak eta dimentsioak kontuan izanda 
hautatu du. 

d) Forma geometrikoak ezarrita dauden prozedura grafikoak aplikatuta garatu ditu. 
e) Kasuak kasu beharrezkoak diren trazatu eta markatzeko tresnak hautatu ditu. 
f) Trazaduran beharrezkoak diren zuzenketak ondorioztatu ditu, eraikuntza-prozesuan 

elementuek izan ditzaketen deformazioen arabera. 
g) Trazatzeko garaian, kontuan izan ditu eraikuntza-prozesuaren aldagaiak (ertzen 

prestaketa, ebaketa mota, ebaketaren koska eta ahalik eta material gehien 
aprobetxatzeko irizpideak). 

h) Egindako trazadurek eta markaketek finkatu diren zehaztapenak betetzen dituztela 
egiaztatu du. 

i) Markatutako trazuak errespetatuz eta eskatutako kalitateaz mekanizatu du. 
j) Txantiloien akabera dokumentazio teknikoaren arabera egin du. 

 
3. Altzarien piezak mekanizatzen ditu, makina eramangarriak erabilita. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 

 
a) Altzariak fabrikatzeko erabilitako makineria eramangarria identifikatu du eta horren 

osagaiak deskribatu ditu. 
b) Eskuragarri dagoen makineria eramangarria eta mekanizazioaren ezaugarriak 

kontuan izanda erabili beharreko erreminta hautatu du. 
c) Makineria eramangarria prestatu du, haren tresnak doituta. 
d) Tresnen egoera eta kokapena egiaztatu ditu (ebaketa-diskoak, fresak eta barautsak, 

besteak beste). 
e) Makina eramangarrien laneko parametroak egiaztatu ditu (zuta edo angelua, 

sakonera eta/edo sarrera, estutze-momentua eta biraketa-noranzkoa, besteak 
beste). 

f) Urragarria lortu beharreko gainazal-ezaugarrien arabera hautatu du. 
g) Materiala tresna egokiez ipini eta finkatu du. 
h) Trazuak eta neurketak errespetatuz mekanizatu du. 

 
4. Altzarien piezak mekanizatzen ditu, makina konbentzionalak erabilita. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Makina konbentzionalak altzarien mekanizazio-prozesuekin lotu ditu. 
b) Makinen osagaiak ezaugarritu ditu eta horien eginkizuna deskribatu du. 
c) Egin beharreko mekanizazio-eragiketen arabera hautatu du makineria. 
d) Egin beharreko mekanizazioaren arabera antolatu ditu makinei eta tresnei 

dagozkien babesak. 
e) Segurtasuneko elementuen eta tresnen kokapena eta eustea egiaztatu ditu 

(elikagailua, babesak eta topeak, besteak beste). 
f) Makinaren parametroak egin beharreko mekanizazioaren ezaugarrien arabera doitu 

ditu. 
g) Makina prest jarri dela egiaztatu du. 
h) Lehen piezak zehaztutako ezaugarri teknikoak betetzen dituela egiaztatu du. 
i) NBEak egindako mekanizazio motaren arabera erabili ditu. 
j) Jardunbide egokien arabera mekanizatu du (ergonomia, eustea, doikuntza, 

prestaketa, prest jartzea eta zorroztea, besteak beste). 
k) Prozesuan zehar mekanizazioaren kalitateari eusten zaiola egiaztatu du.  
l) Lan-eremua garbi eta txukun mantendu du. 

 
5. Altzarien elementuak muntatzen ditu, haien piezak dokumentazio teknikoaren arabera 
kokatuta eta finkatuta. 
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Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Lotura-sistemak identifikatu ditu (itsasgarria, burdineria eta torlojuak, besteak beste), 
eta kasuak kasu haien egokitzapena eta aplikazioa balioetsi ditu. 

b) Altzariak muntatzeko eragiketen sekuentzia trazatu du. 
c) Muntaia egiteko ezarritako ordenan eta posizioan kokatu ditu piezak. 
d) Armatzeko beharrezko erremintak eta makineria hautatu ditu, eta zuzen 

funtzionatzen dutela egiaztatu du. 
e) Distortsiorik eta/edo kopadurarik sorrarazi gabe estutu ditu piezak multzoan, eta 

egiaztapenak egin ditu. 
f) Tresnen bidez itsasgarria aplikatu du eta ondorengo garbiketa egin du. 
g) Prentsatzeko tresnak erabili ditu eta beharrezko egiaztapenak egin ditu. 
h) Ezarritako elementuak erabilita lotu eta finkatu ditu piezak. 
i) Multzoaren egitura eta dimentsioak egiaztatu ditu. 
j) Multzoa onartutako perdoien barruan egoteko bidea eman duten zuzenketak egin 

ditu. 
 
6. Makina eramangarrien eta konbentzionalen mantentze operatiboa egiten du, ezarritako 
prozedurak aplikatuta. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 

 
a) Makina eramangarrien eta konbentzionalen mantentze operatiboko eragiketak 

identifikatu ditu. 
b) Makina eramangarriak mantentzeko eragiketak egin ditu (garbitzea, koipeztatzea eta 

erreminta aldatzea, besteak beste). 
c) Makineria konbentzionalerako zehaztutako mantentze-eragiketak egin ditu (uhalak, 

kateak eta bandak tenkatzea, eta aire konprimituaren zirkuituak purgatzea, besteak 
beste). 

d) Lan-eremua garbi eta txukun mantendu du. 
e) Ebaketa-erreminta ez-eraginkorrak ordezkatu ditu (hortzak eta zerrak, besteak 

beste). 
f) Besteak beste, makinen eta mantentze-eragiketen gorabeherei buruzko historikoa 

sortu du. 
g) Egindako mantentze-lanen kalitatea egiaztatu du. 

 
7. Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzen ditu, 
arriskuak, eta horiei aurrea hartzeko neurriak eta tresneria identifikatuta. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 

 
a) Materialak, erremintak, tresnak, makinak eta garraiobideak manipulatzeak dakarren 

arriskugarritasun-maila identifikatu du. 
b) Mekanizazioko materialak, erremintak, makinak eta tresnak manipulatzean istripuen 

sorburu ohikoenak zein diren identifikatu du. 
c) Erabili beharreko makinen segurtasun-elementuak (babesak, alarmak eta 

larrialdietarako geldialdiak, besteak beste) eta norbera babesteko ekipamendua 
(oinetakoak, begien babesa eta jantziak, besteak beste) mekanizazio-eragiketekin 
lotu ditu. 

d) Materialen, erreminten eta makinen manipulazioa segurtasuneko eta norbera 
babesteko neurriekin erlazionatu du. 

e) Mekanizazio-eragiketak prestatu eta egiteko hartu behar diren segurtasuneko eta 
norbera babesteko neurriak zehaztu ditu. 

f) Arriskuei aurrea hartzeko lehen faktore gisa, instalazioen eta tresneriaren ordena eta 
garbitasuna balioetsi ditu. 
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g) Segurtasun-arauak errespetatuz erabili ditu makinak. 
h) Ingurumenaren poluzio-iturriak zein izan daitezkeen identifikatu du. 
i) Sortutako hondakinak kudeatu ditu. 

 
 
c) Edukiak 
 
 

1. ALTZARIAK FABRIKATZEKO MATERIALAK HAUTATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Dokumentazio grafikoan ezarritako ezaugarri teknikoak kontuan 
izanda materiala identifikatzea. 

- Materialek akatsik ez dutela edo, hala badagokio, akats horiek haiek 
erabiltzeko aukera ematen dutela egiaztatzea. 

- Materialak izan ditzakeen akatsak zuzentzea. 
- Piezen dimentsioak materialen zerrendetan agertzen direnekin bat 

datozela egiaztatzea. 
- Materialen dimentsio komertzialen arabera material-kontsumoaren 

optimizazioa kalkulatzea. 
- Materialaren eta horren mekanizazioaren arabera manipulazio-

arriskuak identifikatzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Zura. Identifikazioa. Motak. Propietateak. Piezakatzea, eskuairaldeak. 
- Xaflak eta xaflatzeak. Motak. Manipulazioa. Eragiketa-teknikak. 
- Taulak. Ezaugarriak. Motak. 
- Itsasgarriak. Motak. Ezaugarriak. Manipulazioa. Aplikazioak. 
- Xaflak. Kolatze-prozesua. Teknikak eta prozedurak. 
- Burdineria. Ipintzeko prozesua eta aplikazioak. 
- Altzarigintzan esku hartzen duten bestelako materialak. 

  

jarrerazkoak - Kontzeptu eta prozedura berriak ikasteko interesa. 
- Ordena eta metodoa kolatze-lanak egitean. 

 
 

2. TXANTILOIAK EGITEA 
 

prozedurazkoak 

- Garatu beharreko txantiloien forma eta dimentsioak identifikatzea, 
dokumentazio grafikoa interpretatu ondoren. 

- Oinarri-materiala hautatzea, egin beharreko txantiloien ezaugarriak 
eta prozedura grafikoak kontuan izanda eta piezaren formen eta 
dimentsioen arabera. 

- Forma geometrikoak garatzea. 
- Trazatu eta markatzeko tresnak hautatzea. 
- Trazaduran beharrezkoak diren zuzenketak ondorioztatu eta egitea, 

eraikuntza-prozesuan elementuek izan ditzaketen deformazioen 
arabera. 

- Eraikuntza-prozesuaren aldagaiak kontuan hartuta trazatzea. 
- Egindako trazadurek eta markaketek finkatu diren zehaztapenak 

betetzen dituztela egiaztatzea. 
- Markatutako trazuak errespetatuz eta eskatutako kalitateaz 

mekanizatzea. 
- Txantiloien akabera egitea. 

  

kontzeptuzkoak 
- Txantiloiak. Materialak. Ezaugarriak. Aplikazioak. 
- Faseak. Neurketa. Trazadura. Markatzea. Tresnak. 
- Txantiloiak egiteko erremintak, eskuzko tresnak eta makinak. 
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jarrerazkoak - Zorroztasuna eta zehaztasuna txantiloiak egitean. 
- Egin beharreko eragiketen sekuentzia errespetatzea. 

 
 

3. MAKINA ERAMANGARRIEN BIDEZ MEKANIZATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Altzarigintzan erabiltzen diren makineria eramangarria eta horren 
erremintak identifikatzea. 

- Makineria eramangarria prestatzea eta tresnak doitzea. 
- Tresnen, besteak beste, ebaketa-diskoen, fresen eta barautsen 

egoera eta kokapena egiaztatzea. 
- Makina eramangarrietan laneko parametroak egiaztatu eta 

erregulatzea. 
- Urragarria lortu nahi diren gainazal-ezaugarrien arabera hautatzea. 
- Materiala tresna egokiez ipini eta finkatzea. 
- Piezak dokumentazio grafikoaren arabera markatzea. 
- Trazuak eta neurketak errespetatuz mekanizatzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Makina eramangarriak. Motak. Ezaugarriak. Aplikazioak eta 
manipulazioa. 

- Erreminta elektroeramangarrirako ebaketa-tresnak. 
- Lixak. Makineria elektroeramangarrirako aurkezpenak. 
- Mekanizazio-eragiketen prozesua. Sekuentziak. 
- Segurtasuna makina eramangarri bidezko mekanizazioan. Arriskuak. 

Babes-neurriak. 
  

jarrerazkoak 

- Erantzukizuna makineria elektroeramangarria eta horren tresnak 
maneiatzean. 

- Mekanizazio bakoitzaren sekuentziak eta faseak errespetatzea. 
- Segurtasunarekiko konpromisoa makineria elektroeramangarriarekin 

egiten diren zereginetan. 
 
 

4. MAKINA KONBENTZIONALEN BIDEZ MEKANIZATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Makinen osagaiak ezaugarritzea. 
- Mekanizazio-eragiketen arabera makineria hautatzea. 
- Makinak prestatzea. Erremintak eta tresnak ipintzea, eta babesak 

antolatzea. 
- Segurtasuneko elementuen eta tresnen kokapena eta eustea 

egiaztatzea. 
- Mekanizazioaren arabera makinaren parametroak doitzea eta makina 

prest jarri dela egiaztatzea. 
- NBEak egindako mekanizazio motaren arabera erabiltzea. 
- Prozesuan zehar mekanizazioaren kalitateari eusten zaiola 

egiaztatzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Makina konbentzionalak. Motak. Mekanizazio-prozesuak 
- Erremintak eta tresnak. Motak. 
- Mekanizazio-eragiketen prozesua. Sekuentziak. 
- Segurtasuna makina konbentzionalekin mekanizatzean. Arriskuak. 

Babes-neurriak. 
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jarrerazkoak 

- Zorroztasuna, kontzentrazioa eta erantzukizuna makineriarekin 
mekanizatzeko garaian. 

- Mekanizazioak egitean berariazkoko NBEak erabiltzeko 
nahitaezkotasuna errespetatzea. 

- Ordena eta garbitasuna beti lan-eremuan eta ingurumenarekiko 
konpromisoa. 

 
 

5. ALTZARIEN ELEMENTUAK MUNTATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Lotura-sistemak identifikatzea, hala nola, itsasgarriak, burdineria eta 
torlojuak. 

- Altzariak muntatzeko eragiketen sekuentzia zehaztea. 
- Muntaia egiteko ezarritako ordenan eta posizioan piezak kokatzea. 
- Armatzeko beharrezko erremintak eta makineria hautatzea. 
- Distortsiorik eta/edo kopadurarik sorrarazi gabe piezak multzoan 

estutzea. 
- Barneko gainazalak lixatzea. 
- Piezak burdineriaren bidez finkatzea. Iltzatzea. Torlojutzea. 
- Itsasgarriak tresnen bidez aplikatzea. 
- Prentsatzeko trenak maneiatzea. 
- Piezak lotu eta finkatzea. 
- Multzoaren egitura eta dimentsioak egiaztatzea. 
- Multzoa onartutako perdoien barruan egoteko bidea eman duten 

zuzenketak egitea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Altzarietarako burdineria. Sarrera. Garrantzia. 
- Altzarigintzako fluxu-diagramak. 
- Muntatzeko tresnak. Motak. Aplikazioak. Maneiua. 
- Mihiztatze-prozesua. Piezak egiaztatzea. Estutzea. 
- Itsasgarriak. Kolatze-prozesua. 
- Armatu eta prentsatzeko makineria industriala. Prentsatze-prozesua. 

Euste-elementuen antolaera/kokapena. 
  

jarrerazkoak 
- Muntaia-sekuentzietarako jarraibideen erabilera aintzatetsi eta 

balioestea. 
- Ordena eta garbitasuna muntaia-ingurunean. 
- Tinkotasunez jardutea zailtasunen aurrean. 

 
 
6. MAKINA KONBENTZIONALEN ETA ERREMINTA ERAMANGARRIEN MANTENTZE 
OPERATIBOA 
 

prozedurazkoak 

- Makina eramangarrien eta konbentzionalen mantentze operatiboko 
eragiketak identifikatzea. 

- Makina eramangarriak eta makineria konbentzionala mantentzeko 
eragiketak egitea. 

- Ebaketa-erreminta ez-eraginkorrak ordezkatzea (hortzak eta zerrak, 
besteak beste). 

- Besteak beste, makinen eta mantentze-eragiketen gorabeherei 
buruzko historikoa sortzea. 

- Egindako mantentze-lanen kalitatea egiaztatzea. 
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kontzeptuzkoak 
- Mantentze-eskuliburuak. 
- Mantentze-jarraibideak eta -eragiketak. 
- Mantentze operatiboari eta prebentiboari buruzko arauak. 
- Gorabeheren historikoa. 

  

jarrerazkoak 

- Produkzio-sistemaren zati garrantzitsu gisa balioestea mantentze 
prebentiboko lanak. 

- Zorroztasuna makineria mantentzeari buruzko datuak eta erregistroak 
hartzean. 

- Lan-eremua betiere ordenatuta eta garbi edukitzea. 
 

7. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA INGURUMEN BABESA 
 

prozedurazkoak 

- Materialak, erremintak, tresnak, makinak eta garraiobideak 
manipulatzeko lanen arriskugarritasun-maila eta istripuen sorburuak 
identifikatzea. 

- Makinen segurtasun-elementuak eta norbera babesteko ekipamendua 
deskribatzea. 

- Materialen, erreminten eta makinen manipulazioa eskatutako 
segurtasuneko eta norbera babesteko neurriekin lotzea. 

- Mekanizazio-eragiketak prestatu eta egiteko segurtasuneko eta 
norbera babesteko neurriak zehaztea. 

- Arriskuei aurrea hartzeko lehen faktore gisa, instalazioen eta ekipoen 
ordena eta garbitasuna baloratzea. 

- Makinak erabiltzea segurtasun-arauak errespetatuta. 
- Ingurumenaren poluzio-iturriak zein izan daitezkeen identifikatzea. 
- Sortutako hondakinak kudeatzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia. 
- Arriskuak identifikatzea. 
- Laneko arriskuen prebentzioa mekanizazio-eragiketetan. 
- Laneko arriskuen prebentzioko neurriak. 
- Makinei aplikatzen zaizkien segurtasun-sistemak. 
- Norbera babesteko ekipamendua. 
- Ingurumena babesteko araudia. 

  

jarrerazkoak 
- Arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko araudia 

betetzea. 
- Ingurumenarekiko errespetua azaltzea. 
- Hondakin materialak murrizteko konpromisoa. 

 
d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 
 

1) Sekuentziazioa 
 
Modulua osatzen duten multzoak aztertu ondoren, ikusten da horietako batzuetan 
errazagoa izango dela sekuentzia ordenatua finkatuko duten jarduerak ezartzea. 
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Sekuentzia horretan, gainerako multzoek ezagupenak ekarriko dituzte. Hala, ikasteko 
jardueren multzo kohesionatua eta moduluaren helburu guztiak bilduko dituena izango 
dugu. 
 
Bai makina eramangarrien, bai konbentzionalen bidezko mekanizazioari buruzko 
multzoetan, altzarien elementuak muntatzearekin batera, materialekin eta txantiloiak 
egitearekin zerikusia duten beste eduki multzo batzuetako alderdiekin aberasten joango 
diren jarduerak garatu beharko dira, mantentze-lanei, arriskuen prebentzioari eta 
hondakinen tratamenduari buruzko gaiez gainera. 
 
Hasiera batean, planoen interpretazioari, zurari, erabili beharreko erremintei eta haien 
trazadurari buruzko ezagupenak beharko dira. 
 
Logikoa eta komenigarria dirudi erreminta eta makina elektroeramangarrien bidezko 
mekanizazioarekin sekuentziazioa hastea, eta garrantzi jakin bateko altzariak muntatzen 
amaitzea, edukiak garatu eta zabaltzearren. 
 
Desberdina dena ikusi beharko da, eta osotasun batean (adibidez, makineriaren, 
mekanizazioen, mantentze-lanen, prebentzioaren... arloa) barne hartutako ezagupenak 
gogorarazi eta sakondu, baina beste moduluan landutako guztia errepikatu gabe. 
 
Azkenean, altzarien elementuak muntatzeko jarduerak garatuko dira. Eduki multzo 
horretan, lehendik ikasitako guztiaren laburpena ikusiko da. Nolabait, helburua izango da 
makineria eta erreminta mantentze- eta segurtasun-baldintza egokietan maneiatzea, 
planoaren arabera altzarien elementuak egiteko, zuraren eta horren 
aprobetxamenduaren inguruko ezagupenak erakutsita; proposatutako altzarien 
elementuak muntatuta azken emaitzara eramango gaituzten mekanizazioak trazatu eta 
gauzatu ahal izatea. 
 
Beraz, hasiera eta amaiera izango duten jarduerak proposatu beharko dira, ezagupenen 
eta maneiuen bidez aberastuko direnak, zailtasun-maila pixkanaka-pixkanaka 
areagotuta. 
 
Lanbide-modulua behar bezala garatzeko, oso garrantzitsua izango da jardueretan eman 
beharreko denborak esleitzea. 
 
2) Alderdi metodologikoak 
 
Irakatsi eta ikasteko jarduerei heltzeko erak eredu komuna izan beharko du, eta jarduera 
errazenetatik hasi beharko da zailenetara iritsi arte. Metodologiaren oinarria izango da 
ikasleei jarduera jakin batzuk planteatzea eta, pixkanaka-pixkanaka, haien beharrak zein 
diren ikustea, haiek gauzatu eta ulertzeko. 
Garrantzitsua izango da “Eraikuntza-soluzioak” moduluarekin koordinatzea marrazketa 
teknikoarekin lotutako alderdi guztietan. 
 
Arotzeriako oinarrizko eragiketak moduluan, multzo jakin batzuekin loturak daudela 
ikusten da. Multzo jakin batzuen edukiek lotura estua dute elkarrekin.  
 
Makineriaren mantentze-lanekin, eta laneko arriskuen prebentzioarekin eta ingurumen-
babesarekin lotutako multzoek helburu berberak izango dituzte bi moduluetan. 
Horregatik, koordinazio estua izan beharko da ezagupenak ez errepikatzearren. 
 
Soluzioak aurkitzeko garaian irakasleak lagunduta, planoak ulertu, egin eta interpretatu 
beharko dituzte, egin beharreko mekanizazioak ikusi, beharrezko erreminta edo 
makineria aukeratu eta horren egoera eta maneiua egiaztatu. 
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Proposamen horrek aukera emango digu ikasleak parte aktiboa izateko eta irakaslearen 
azalpenei jarraitzera ez mugatzeko, soluzioak bilatzen ere parte hartu beharko baitute. 
 
Horrela, jarduera bakoitzarekin bere zatiak izango dituen proiektu txiki bana egiten 
joango gara. Proiektu horietako bakoitzak, muntaiaren emaitzekin batera, dagokion 
balioespena izango du eta, ebaluazio bakoitzerako proposatutako beste jardueren 
kalifikazioekin, ebaluazioaren azken nota emango du. 
 
Kontzeptuzko azalpenetan, gomendagarria da informatika-programen bidezko 
aurkezpenak erabiltzea, ikasleek gauzatu behar duten prozesua nolakoa den argiro ikus 
dezaten.  
  
Prozedurazkoagoak diren azalpenetan, irakasleak ikasleen aurrean erakustaldi bat 
egingo du, puntu garrantzitsuak nabarmenduta, ondoren horiek aintzat har daitezen. 
 
Kontuan hartu behar da talde barruan ikasleek ez dutela denbora bera emango zeregin 
jakin bat gauzatzen. Guztiak antzeko premisa eta azalpenetatik abiatzen badira ere, 
denbora bat pasa ondoren, eta trebetasunen eta gaitasunen arabera, ikasle bakoitza 
jardueren puntu jakin batean egongo da. Atzean gelditzen ari direnak estimulatuko dira, 
eta, amaieran, guztiak gutxienekoetara irits daitezen saiatu beharko da. Era berean, 
komeni da jarduera osagarriak izatea, ikasleek trebetasun handiagoa erakuts dezaten. 
 
Kontuan izan behar da modulu hau oinarri izango dela heziketa-ziklo honen bigarren 
kurtsoan irakasten diren Arotzeriako instalazioa eta Zurezko egituren instalazioa 
moduluetarako. 
 
Komenigarritzat jotzen da jarrerazko edukietan arreta berezia jartzea; batez ere, ikasleek 
euren burua lan-munduan sartzeko ikuspegiaren aurrean koka dezaten, eta ikus dezaten 
alderdi horietako batzuk kontzeptuzko eta prozedurazko edukiak bezain garrantzitsuak 
izango direla enpresa batean sartzeko.  
 
Esate baterako, zereginak ondo egitea, laneko bitartekoez arduratzea, ingurune 
seguruetan moldatzeaz arduratzea, etab. gaur egun garrantzi handikoa dela nabarmendu 
behar da. Lantegi-ikasgelaren esparruan, era berean oso komenigarritzat jotzen da gai 
horiek lanbidearen ikuspegitik lantzea. 
 
Halaber, beharrezkoa izango da kurtsoan zehar enpresa esanguratsuetara heziketa-
bisitaldi batzuk egitea, ikasleei Lantokiko prestakuntza lanbide-moduluan, heziketa-ziklo 
beraren barruan, eta, ondoren, dagoeneko modu behin betikoagoan, langile gisa 
etorkizunean integratu beharko duteneko errealitatearen eta lan-ingurunearen sentsazioa 
helarazteko. 
 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 

 
 Altzarigintzako berezko mihiztatzeen, junturen eta loturen inguruko lanak erreminta 

elektroeramangarriaz: 
• Planoak interpretatu eta egitea. 
• Neurtu eta trazatzeko erremintak erabiltzea. Aurpegiak hautatzea. Piezak 

trazatzea. Sinboloak. 
• Erreminta elektroeramangarria erabiltzea. Erreminta elektroeramangarriaren 

oinarrizko maneiuei buruzko jarduerak. Zulatu, torlojutu, fresatu, lixatu, galletatu 
eta arrabotatzeko prozesuak. Bateriako erreminta. 

• Zur trinkozko altzarietan mihiztatzeak eta loturak egitea.  
• Material aglomeratuzko altzarietan mihiztatzeak eta loturak egitea. Melaminatzea 

eta gainxaflatzea. MDF. Kontraxaflatua. 
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• Burdineria erabilita loturak egitea. Loturako, mugimenduko eta itsutzeko 
burdineria. 

• Erreminta elektroeramangarria mantentzea. Ebakitzeko erreminta aldatzea. 
Garbitzea. 

• Segurtasuna eta prebentzioa erreminta elektroeramangarria maneiatzean.  
• Jarduera horiek egiteko NBE egokiak hautatu eta erabiltzea. 

 
 Mihiztatzeen, loturen eta junturen inguruko lanak makineria konbentzionalaz: 
• Zura mekanizatzeko makineria industriala erabiltzea. Zerratu, arrabotatu, zulatu 

eta fresatzeko prozesuak. Ebakitzeko tresnak. 
• Makinak erabilita mihiztatzeak eta akoplamenduak egitea. Janguneen, arteken 

eta fresatzeen bidezko loturak egitea. 
• Zura hautatzea. Neurriak eta aprobetxamendua. Optimizazioa eta hondakinak. 
• Ebakitzeko makinak eta tresnak mantentzea. Zinta-zerra aldatzea. Arrabotatzeko 

makinaren eta lodieran arrabotatzeko makinaren hortzak aldatzea. 
• Segurtasun- eta prebentzio-neurriak makineria konbentzionala maneiatzean.  
• Jarduera horiek egiteko NBE egokiak hautatu eta erabiltzea. 
• Ingurune industriala aztertzea. Energiako, elektrizitateko eta aire konprimituko 

sistemak. Hautsa eta txirbila xurgatzeko sistemak. Kargen mugimendua 
lantegiaren eta fabrikaren ingurunean. 

 
 Altzari-multzoak egitea: 
• Multzoen marrazki-planoak egitea. Lantegiko marrazketa. Txantiloiak. 
• Materialen eta piezakatzeen zerrenda. Kubikazioa. Kostuak. 
• Altzaria garatzeko, erabili beharreko materialaren arabera lan-sekuentzia 

identifikatzea. 
• Makineria eta erreminta erabilita multzoak egitea. Trazaduraren eta sinboloen 

garrantzia. Aurpegiak hautatzea. 
• Multzoak aurretiaz muntatzea. Zuzenketak. Aurretiazko lixatzeak. 
• Kolak eta estutze-sistemak erabiltzea. 
• Multzoak muntatzea. Estutzeko tresnak eta makinak kolatu eta maneiatzea. 

Zuzenketak. 
• Lixatu eta fintzeko prozesuak egitea. 
• Akabera-aplikazioari buruzko oinarrizko ezagupenak:  
• Jarduera horiek egiteko NBE egokiak hautatu eta erabiltzea. 
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 5 5. lanbide-modulua 
BILTEGIKO KONTROLA 
 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Biltegiko kontrola 

Kodea: 0542 

Heziketa-zikloa: Instalazioa eta altzari-hornikuntza 

Maila: Erdiko maila 

Lanbide-arloa: Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa 

Iraupena: 66 ordu 

Kurtsoa: 1.a 

Irakasleen espezialitatea: 
Arotzeriako eta altzarigintzako fabrikazioa eta 
instalazioa 
(Lanbide Heziketako irakasle teknikoa) 

Modulu mota: 
Konpetentzia-atal honi lotuta dago: 

UC0171_2: Arotzeriako eta altzarigintzako osagaiak 
eta osagarriak kontrolatu eta antolatzea. 

Helburu orokorrak: 1.a / 6.a / 8.a / 9.a / 10.a / 13.a / 15.a / 16.a / 17.a / 
18.a 

 
 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 

 
1. Lehengaiak, osagaiak eta produktuak hartzen ditu, ezarritako ikuskapen, erregistro eta 
kontroleko prozedurak aplikatu ondoren. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 

 
a) Hartutako osagaiak eta osagarriak kontrolatu eta ikuskatzeko jarraibideak bete ditu. 
b) Zehaztapen teknikoetatik abiatuta, jasotako elementuak kontrolatu ditu eta haiek 

betetzen ez dituztenak baztertu ditu. 
c) Egindako ikuskapenaren arabera kontrol-erregistroa bete du. 
d) Hartutako lehengaiak egindako eskabidearekin eta emate-agiriarekin bat datozela 

egiaztatu du. 
e) Zuzenean begiratuta eta neurgailuak erabilita identifikatu ditu arotzeriako eta 

altzarigintzako produktuak. 
f) “Unean uneko” produkzio-tekniketan esku hartzen duten lehengaiak, osagaiak eta 

osagarriak kontrolatu ditu. 
g) Lehengaiak, osagaiak eta osagarriak hartu ditu, segurtasunari eta laneko osasunari 

buruzko arauak errespetatuz. 
 

 
2. Lehengaiak, osagaiak eta produktuak biltegiratzen ditu, eta sailkapen, kokapen eta 
kontroleko irizpideak justifikatzen ditu, horien kontserbazioa ziurtatzeko. 
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Ebaluazio-irizpideak: 

 
a) Ikuskatutako elementuak identifikatu ditu, eta ordenaz eta irisgarri egoteko moduan 

biltegiratu ditu. 
b) Kontrol-dokumentuetan, hartutako osagarriak eta elementuak badaudela jasoarazi 

du, eta dagoen stocka egiaztatu du. 
c) Ezarritako komunikazio-zirkuituei jarraituz berritu ditu izakinak. 
d) Izakinak kontrolatu ditu, eta ezarritako gutxieneko eta gehieneko mailei, eta 

hornidura-mailei eutsi die. 
e) Lehengaiek, osagaiek eta osagarriek manipulatzean eta biltegiratzean izan 

ditzaketen kalteak identifikatu ditu. 
f) Materialak eta produktuak manipulatu eta garraiatu ditu, laneko arriskuen 

prebentziorako eta osasunerako segurtasun-neurriak betez.  
g) Materialak eta produktuak biltegiratu eta sailkatu ditu, segurtasun-irizpideak kontuan 

izanda (iraungipena, tenperatura, toxikotasuna, sukoitasuna eta hezetasuna, 
besteak beste). 

 
3. Lehengaiak, osagaiak eta produktuak lekualdatzeko garraiobideak hautatzen ditu, eta haien 
ezaugarriak eta funtzionamendua egiaztatzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 

 
a) Osagaiak eta osagarriak garraiatzeko, muntaia-unitateetarako bitarteko egokiak 

zehaztu ditu, material-beharra adierazten duen dokumentuaren arabera. 
b) Materialen garraioa zehaztu eta haien segurtasuna ziurtatu du. 
c) Garraiobideak erabiltzeko egoeran daudela egiaztatu du. 
d) Instalazioaren tokira lekualdatu beharreko salgaien kokapena ezarri du, horiek 

errazago identifikatu eta manipulatzeko. 
e) Teknika eta bitarteko berriak ikasteko interesa erakutsi du. 
f) Gorabehera txikiak konpontzeko autonomia erakutsi du. 
g) Prebentzioko eta laneko osasuneko neurriak hartuta lekualdatu ditu lehengaiak, 

osagaiak eta osagarriak. 
 

4. Lehengaien, osagaien eta produktuen eskabideak prestatzen ditu, eta proposatutako 
kudeaketa-neurriak justifikatzen ditu, bideratutako eskariak optimizatzeko. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 

 
a) Bideratutako eskabidearen arabera materialak sortaka sailkatu ditu, horien 

konposizioa egiaztatu ahal izateko. 
b) Eskabideak litezkeen narriaduretatik babesteko moduan antolatu ditu elementuak. 
c) Karga-unitateak eskakizunen arabera prestatu ditu (pisua, bolumena, 

erabilerraztasuna, erresistentzia eta egonkortasun, besteak beste). 
d) Sortak etiketen bidez identifikatu ditu eta beharrezko informazioa jaso du (eskabide-

zenbakia, bezeroa, karga-data, helburua, pakete kopurua eta pieza kopurua, 
besteak beste). 

e) Lehentasunarekin edo emandako denborarekin lotutako arrazoiak kontuan izanda 
prestatu ditu eskabideak. 

f) Prebentzioko eta laneko osasuneko neurriak hartuta prestatu ditu eskabideak. 
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 5. Lehengaiak, osagaiak eta produktuak igortzen ditu, eta hautatutako karga-bitartekoaren eta 
garraioaren arabera kokatzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Igorritako lehengaiak, osagaiak eta produktuak ezarritakoak direla egiaztatu du. 
b) Produktuen karga deskargaren alderantzizko ordenan egiaztatu du, helburuaren 

arabera. 
c) Produktuen karga planifikatu du, eta narriadurarik izan ez dezaten kokatu eta ibilgetu 

ditu. 
d) Produktuak bitarteko egokien bidez igorri eta kargatu ditu, karga-unitateen, 

bolumenaren eta pisuaren arabera. 
e) Gorabehera txikiak konpontzeko autonomia erakutsi du. 
f) Segurtasun-arauak betez eta behar ez diren arriskuak saihestuz kargatu eta ipini 

ditu produktuak. 
 
 
c) Edukiak 
 
1. ZURGINTZAKO ETA ALTZARIGINTZAKO LEHENGAIAK, OSAGAIAK ETA 
PRODUKTUAK HARTZEA 
 

prozedurazkoak 

- Harreran materialak manipulatu eta maneiatu ditu. 
- Hartutako osagaiak eta osagarriak kontrolatu eta ikuskatzeko 

jarraibideak betetzea. 
- Zehaztapen teknikoetan oinarrituta, hartutako elementuak 

kontrolatzea eta haiek betetzen ez dituztenak baztertzea. 
- Egindako ikuskapenaren arabera kontrol-erregistroa egitea. 
- Lehengaiak egindako eskabidearekin eta emate-agiriarekin bat 

datozela egiaztatzea. 
- Zuzenean begiratuta eta neurgailuak erabilita identifikatzea 

arotzeriako eta altzarigintzako produktuak. 
- “Unean uneko” produkzio-tekniketan esku hartzen duten lehengaiak, 

osagaiak eta osagarriak kontrolatzea. 
- Lehengaiak, osagaiak eta osagarriak hartzea, segurtasunari eta 

laneko osasunari buruzko arauak errespetatuz. 
- Informatika-programak erabiltzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Harrerako eta biltegiko informatika-programak. 
- Horniduren harreran kalitatea begiz kontrolatzea. 
- Materialen eta produktuen zehaztapenei buruzko dokumentazio 

teknikoa. 
- Osagai eta osagarrietarako ezarritako gutxieneko eta gehieneko 

salgaia. Hornikuntza. 
- Harrera onartzea. Ezadostasun-kasuak. Jardunak. 
- Fluxu logistikoarekin lotutako dokumentuak. 
- Harrera-teknikak. 
- Arrisku fisikoak materialak hartu eta manipulatzean. 

  

jarrerazkoak 
- Ezarritako prozedurak, protokoloak eta arauak errespetatzea. 
- Talde-lana balioestea. 
- Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzea. 
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2. ZURGINTZAKO ETA ALTZARIGINTZAKO LEHENGAIAK, OSAGAIAK ETA 
PRODUKTUAK BILTEGIRATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Ikuskatutako elementuak identifikatzea, eta ordenaz eta irisgarri 
egoteko moduan biltegiratzea. 

- Materialak eta produktuak helburuaren arabera sailkatzea. 
- Stockak kudeatu eta planifikatzea. 
- Kontrol-dokumentuetan, hartutako osagarriak eta elementuak 

badaudela jasoaraztea, eta dagoen stocka egiaztatu du. 
- Ezarritako komunikazio-zirkuituei jarraituz berritzea izakinak. 
- Izakinak kontrolatzea, eta ezarritako gutxieneko eta gehieneko mailei, 

eta hornidura-mailei eustea. 
- Lehengaiek, osagaiek eta osagarriek manipulatzean eta biltegiratzean 

izan ditzaketen kalte nagusiak identifikatzea. 
- Materialak eta produktuak manipulatu eta garraiatzea, laneko 

arriskuen prebentziorako eta osasunerako segurtasun-neurriak betez. 
- Materialak eta produktuak biltegiratu eta sailkatzea, segurtasun-

irizpideak kontuan izanda (iraungipena, tenperatura, toxikotasuna, 
sukoitasuna eta hezetasuna, besteak beste). 

- Informatika-programak erabiltzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Materialen eta produktuen motak helburuaren arabera. 
- Produktuak paletetan jartzeko sistemak.  
- Elementuak biltegiratu eta kokatzea ezarritako parametroen arabera 

(erabilera-maiztasuna, pisua, bolumena, arriskugarritasuna, 
sukoitasuna, toxikotasuna, iraungipena eta helburua, besteak beste). 

- Materialak metatu eta ipintzeko arauak. 
- Stock motak. Stocka balioesteko metodoak. 
- Hartutako materialak kodetzeko eta markatzeko/etiketatzeko 

sistemak. 
- Lehengaien, osagaien eta osagarrien motak, aplikazioak eta 

ezaugarriak. 
- Segurtasun-elementuak: pertsonalak, makinak eta instalazioak. 
- Suteen prebentzio- eta itzaltze-sistemak materialen eta produktuen 

biltegian. 
  

jarrerazkoak 

- Ordena eta metodoa izatea materialak eta produktuak ipintzeko 
zereginetan. 

- Segurtasun-arauak betetzea. 
- Material eta hondakin sukoiekin prebentzio-arauak errespetatu eta 

betetzea. 
 
 

3. GARRAIOBIDEAK HAUTATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Osagaiak eta osagarriak garraiatzeko, muntaia-unitateetarako 
bitarteko egokiak zehaztea, material-beharra adierazten duen 
dokumentuaren arabera eta haien segurtasuna ziurtatuta. 

- Garraiobideak erabiltzeko egoeran daudela egiaztatzea. 
- Instalazioaren tokira lekualdatu beharreko salgaien kokapena 

identifikatzea, horiek errazago identifikatu eta manipulatzeko. 
- Prebentzioko eta laneko osasuneko neurriak hartuta lekualdatzea 

lehengaiak, osagaiak eta osagarriak. 
- Informatika-programak erabiltzea. 

  

kontzeptuzkoak - Garraio-ibilbideak. Pickingaren kudeaketa. 
- Lehengaiak, osagaiak eta osagarriak lekualdatzeko manipulazio-



 

 

 

 

 

 

 

 
INSTALAZIOA ETA ALTZARI-HORNIKUNTZA 
 

49 

 

5. lanbide-m
odulua: BILTEG

IKO
 KO

N
TR

O
LA 

 bitartekoak. 
- Biltegiratzeko sistema fisikoak. 
- Transpaletak: motak, maneiua eta mantentze-lanak. 
- Eskuzko orgak. 
- Laneko arriskuen prebentzio-neurriak eta laneko osasuna lehengaiak, 

osagaiak eta osagarriak lekualdatzean. 
  

jarrerazkoak 
- Ardura bakarlanean zein talde-lanean. 
- Segurtasuna eta higienea lanpostuan eta ingurunean. 
- Teknika eta bitarteko berriak ikasteko interesa erakustea. 

 
 

4. ESKABIDEAK PRESTATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Materialak bideratutako eskabidearen arabera sortaka planifikatu eta 
sailkatzea, haien konposizioa egiaztatu ahal izateko moduan. 

- Eskabideak litezkeen narriaduretatik babesteko elementuak 
identifikatzea. 

- Karga-unitateak eskakizunen arabera prestatzea (pisua, bolumena, 
erabilerraztasuna, erresistentzia eta egonkortasun, besteak beste). 

- Sortak etiketen bidez identifikatze eta beharrezko informazioa 
jasotzea (eskabide-zenbakia, bezeroa, karga-data, helburua, pakete 
kopurua eta pieza kopurua, besteak beste). 

- Lehentasunarekin edo emandako denborarekin lotutako arrazoiak 
kontuan izanda eskabideak prestatzea. 

- Informatika-programak erabiltzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Karga-unitateak. Ezaugarriak. 
- Bilgarrietarako materialak. Bilgarria jartzean sortzen diren hondakinak. 
- Prestatutako elementuak babesteko sistemak. Eskabideak paletetan 

jartzea. 
- Eskabideak prestatzeko teknikak. 
- Karga-unitateak. Ezaugarriak. 
- Izakinak balioesteko metodoak. Inbentarioak. 
- Laneko arriskuen prebentzio-neurriak eta laneko osasuna eskabideak 

prestatzean. 
  

jarrerazkoak 
- Ingurumen-babesari buruzko araudia betetzea. 
- Zuhurtasuna prestaketan. 
- Produktibitatea balioestea. 

 
 
5. ZURGINTZAKO ETA ALTZARIGINTZAKO LEHENGAIAK, OSAGAIAK ETA 
PRODUKTUAK IGORTZEA 
 

prozedurazkoak 

- Igorritako lehengaiak, osagaiak eta produktuak ezarritakoak direla 
egiaztatzea. 

- Produktuen karga deskargaren alderantzizko ordenan egiaztatzea, 
helburuaren arabera. 

- Produktuen karga planifikatzea, eta narriadurarik izan ez dezaten 
kokatu eta ibilgetzea. 

- Produktuak bitarteko egokien bidez igorri eta kargatzea, karga-
unitateen, bolumenaren eta pisuaren arabera. 

- Segurtasun-arauak betez eta behar ez diren arriskuak saihestuz 
kargatu eta ipintzea produktuak. 

- Igorritako produktuak kontrolatzea. 
- Informatika-programak erabiltzea. 
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kontzeptuzkoak 

- Igorritako produktuak kontrolatzeko sistemak. 
- Kargak ibilgetzea. 
- Kargatzeko bitartekoak. 
- Produktuak garraiobideetan kokatzeko teknikak. Garraio-ibilbideak. 
- Laneko arriskuen prebentzio-neurriak eta laneko osasuna bukatutako 

produktuak manipulatu eta kargatzean. 
  

jarrerazkoak 
- Zuhurtasuna prestaketan. 
- Ezarrita dauden jardun-arauak eta -prozedurak bete eta 

errespetatzea. 
- Gorabehera txikiak konpontzeko autonomia erakustea. 

 
 
d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 
 

1) Sekuentziazioa 
 
Beharrezkoa eta komenigarria dirudi ikasleak motibatu eta mentalizatzea biltegien 
kudeaketa zuzena ezartzearen garrantziaren eta beharraren inguruan, hori ezinbestekoa 
izango baita garatu beharreko mekanizazio, muntaia eta akaberako prozesuak behar 
bezala egin ahal izateko.  
 
Moduluari ekiteko, logikoa dirudi lehengaiak, osagaiak eta produktuak sailkatzea, 
zurgintzaren, altzarigintzaren eta kortxoaren industriako kontzeptu orokorrak garatzea. 
 
Kontzeptu horiek barneratu ondoren, sekuentziazio-era logikoa izango da sektoreko 
industrian produktuek jarraitzen duten ohiko fluxuarekin segitzea. Hau da, hornigai-
harreraren kontrolarekin hasiko da, harrera-teknika bakoitzari buruzko azterlana eta 
analisia eginda. 
 
Salgaien biltegiratzearekin jarraituko da, stocken kudeaketari eta kodetzeari garrantzi 
handia emanda. 
Ondoren, prozesu-orriari jarraituko zaio: garraiobideak hautatzea, eskabideak prestatzea, 
eta zurgintza, altzarigintza eta kortxoaren lehengaiak, osagaiak eta produktuak igortzea. 
 
Laneko arriskuen prebentzioarekin eta osasunarekin lotutako edukiak zeharka jorratuko 
dira, hau da, unitate didaktiko guztietan sartuko dira. 
 
Antzeko trataeraz aztertuko dira lanbide-jardueraren ondorioz sortutako hondakinak 
kudeatzeko daude jarraibideak, irizpideak eta arauak. 
 
Gai horiek eguneratu egin beharko dira, etengabe izaten diren aldaketak direla eta. 
Horrek irakaslea behartuko du teknologiari betiere adi egotera.  
 
Azkenik, esan beharra dago informatika-programen erabilera zeharkako gaia dela 
moduluaren eduki multzo guztietarako. Izan ere, trena horiek biltegiko kontrol logistikoko 
prozesuaren etapa guztietan erabiliko dira. 
 
2) Alderdi metodologikoak 
 
Hasiera batean, batik bat kontzeptuzko modulua bada ere, irakasten diren beste modulu 
batzuetako prozedurazko jarduerekin konbinatu behar da, batez ere mekanizazioko, 
muntaiako eta akaberetako lantegietan. 



 

 

 

 

 

 

 

 
INSTALAZIOA ETA ALTZARI-HORNIKUNTZA 
 

51 

 

5. lanbide-m
odulua: BILTEG

IKO
 KO

N
TR

O
LA 

  
Hau da, honako modulu hauek hartuko dira oinarri: Arotzeriako oinarrizko eragiketak eta 
Altzarigintzako oinarrizko eragiketak, lehen kurtsoan; eta Altzarien instalazioa eta 
Zurezko egituren instalazioa, bigarren kurtsoan. 
 
Oso garrantzitsua izango da ikasleak gai izatea azaldutako kontzeptu horiek 
bistaratzeko, eta zuraren, altzarien eta kortxoaren industrian duten aplikagarritasuna 
ulertzeko. 
 
Irakasleak ikasleen ikasteko prozesuaren jarraipen hurbilekoa eta banakakoa egin behar 
du. Horretarako, kontrol-zerrenda batean, aurrerapenak eta zailtasunak idatziz jaso 
behar ditu sistematikoki. 
 
Proiektuak egingo dira eta, horietan, bost eduki multzoetako elementuak konbinatuko 
dira. Horretarako, komenigarria izango da informatika-programak erabiltzea. 
 
Gaiaren azalpen teorikoa eta dagozkion ariketak egin ondoren, gaiaren inguruko lan 
batzuk planteatuko dira, eta ikasleek horiek lan-taldetan egingo dituzte. 
 
Komenigarria izango da pickingari buruzko edukiak sartzea, biltegietan eskabideak 
prestatzeko oinarrizko prozesu gisa (horrek neurri handi batean eragina izango baitu kate 
logistiko osoaren produktibitatean) eta biltegiratze-eremutik igortze-eremuraino salgaiak 
lekualdatzeko egiten diren jardueren multzo gisa. 
 
Informatika-programak zeharka erabiliko dira prozedurazko eduki multzo guztietan. 
 
Talde-lanaren helburua da multzoan azaldutako kontzeptu teorikoak ikastea eta 
taldekideen arteko harreman pertsonalak bultzatzea. 
 
Oso komenigarria izango da lehengai eta/edo produktu ugari kudeatu eta kontrolatuko 
dituen biltegia duten enpresetara bisitaldiak egitea, hezkuntzaren esparruan garatutako 
kontzeptuak hauteman eta ulertzeko asmoz. 
 
Jarduera horietako jarrerazko edukiak eta portaerak nabarmenki jorratu beharko dira. 
Izan ere, bai hezkuntzaren arloan, bai lanaren arloan asko balioetsitako edukiak izan 
baitira beti, eta hala dira eta izaten jarraituko dute. 
 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 
 Zurgintzako eta altzarigintzako lehengaiak, osagaiak eta produktuak hartzea:  

• Harrera-teknikak. Protokoloak. 
• Osagai eta osagarrietarako ezarritako gutxieneko eta gehieneko salgaia. 

Hornikuntza. 
• Izakinak kontrolatzea. 
• Harrera antolatzea. 

 
 Zurgintzako eta altzarigintzako lehengaiak, osagaiak eta produktuak biltegiratzea: 

• Materialak helburuaren arabera sailkatzea. 
• Elementuak biltegiratu eta kokatzea. Metatu eta ipintzea. 
• Stockak balioesteko metodoak. 
• Hartutako materialak kodetzea eta markatzea/etiketatzea. 
• Materialak mantendu eta kontserbatzea. 
 

 Garraiobideak hautatzea: 
• Biltegiratzeko sistema fisikoak. 
• Garraiorako manipulazio-bitartekoak. Maneiua. Mantentze-lanak. 
• Garraio-ibilbideak. Picking. 
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 Eskabidea prestatzea: 

• Bilgarrietarako materialak. Sortutako hondakinak. 
• Egiaztapen orokorrak. 
• Prestatutako elementuak babestea. 
• Izakinak balioesteko metodoak. Inbentarioak. 

 
 Zurgintzako eta altzarigintzako lehengaiak, osagaiak eta produktuak igortzea: 

• Kargak ibilgetzea. 
• Loteen osaera. 
• Produktuak garraiobideetan kokatzeko teknikak. 
• Laneko arriskuen prebentzio-neurriak eta laneko osasuna bukatutako produktuak 

manipulatu eta kargatzean. 
 

 IKTak aplikatzea: 
• Eskabideak hartu, biltegiratu, garraiatu, prestatu eta igortzeko informatika-

programak. 
• Dokumentazio teknikoa eguneratzea. 
• Informazioa helaraztea. 
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  6 6. lanbide-modulua 
INSTALAZIOAREN PLANGINTZA 
 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Instalazioaren plangintza 

Kodea: 0778 

Heziketa-zikloa: Instalazioa eta altzari-hornikuntza 

Maila: Erdiko maila 

Lanbide-arloa: Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa 

Iraupena: 147 ordu 

Kurtsoa: 2.a 

Irakasleen espezialitatea: 
Zurgintzako eta altzarigintzako prozesuak eta 
produktuak 
(Bigarren Irakaskuntzako irakaslea) 

Modulu mota: 

Konpetentzia-atal hauei lotuta dago: 
UC0163_2: Instalazioan materialen bilketa, makinak 
eta erremintak planifikatzea. 
UC0883_2: Arotzeriako elementuak instalatzeko 
datuak hartzea eta kalkuluak egitea. 

Helburu orokorrak: 1.a / 3.a / 4.a / 9.a / 11.a / 12.a / 13.a / 14.a / 15.a / 
16.a / 17.a / 18.a / 19.a 

 
 

b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Arotzeriako eta altzarigintzako instalaziorako informazio teknikoa biltzen du, eta planteatutako 
beharrak instalaziorako baldintzatzaileekin lotzen ditu. 

 
Ebaluazio-irizpideak:  
 

a) Eskatutako instalazioa kokatuko deneko espazioari buruz dagoen dokumentazio 
teknikoa hautatu du. 

b) Datuak hartzeko lekuan dauden instalazioak ezaugarritu ditu (elektrizitatekoak, 
iturgintzakoak eta gasekoak, besteak beste). 

c) Datuak hartzeko beharrezko tresnak hautatu ditu. 
d) Datuak hartzeko neurgailuak erabili ditu. 
e) Eskatutako instalazioak izango duen kokalekuaren krokisa egin du, eta datu 

garrantzitsuak zehaztasunez jaso ditu. 
f) Aurrebanaketaren zirriborroa egin du, instalazio-lekuaren baldintzatzaileak eta 

bezeroaren eskakizunak kontuan izanda. 
 
2. Instalazio-espazioen planoak egiten ditu, irudikapen-arauak aplikatuta eta diseinu-programak 
erabilita. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
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a) Espaziorako irudikapen grafikoko sistema egokiena hautatu du. 
b) Irudikatu beharreko objektuen tamaina kontuan izanda hautatu du eskala. 
c) Espazioaren beharreko bistak irudikatu ditu, ordenagailuz lagundutako diseinuko 

programen bidez. 
d) Xehetasunak irudikatzean, haien eskala eta kokapena identifikatu ditu. 
e) Instalazio-espazioaren perspektibak lortu ditu, ordenagailuz lagundutako diseinuko 

programen bidez. 
f) Planoak euren informazio bereizgarriarekin interpretatu ditu. 
g) Planoak inprimatu eta tolesteko, irudikapen grafikoari buruzko arauak bete ditu. 

 
3. Altzari-instalazioko multzoen banaketak egiten ditu, berariazko informatika-aplikazioak 
erabilita. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Espazioaren planoetan lortutako instalazio-espazioaren neurriak prozesuari 
gaineratu dizkio. 

b) Instalatu beharreko elementuen banaketa-krokisa egin du. 
c) Instalatu beharreko hartutako soluzioa dokumentatu du. 
d) Hartutako soluzioan osagai normalizatuak erabili ditu. 
e) Arotzeriako eta altzarigintzako instalazioan gauzatzen diren prozesuen fase 

nagusiak sekuentziatu ditu. 
f) Multzoen banaketa egiteko informatika-aplikazioak erabili ditu. 
g) Informatika-aplikazioak prozesatutako datuak eta lortutako soluzioak artxibatu ditu. 

 
4. Arotzeriako eta altzarigintzako instalaziorako baliabideak hautatzen ditu, eta prozesuak erabili 
beharreko materialekin, makinekin eta erremintekin lotzen ditu. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Arotzerian eta altzarigintzan esku hartzeko duten instalazio-prozesuak identifikatu 
ditu. 

b) Hondakin arriskutsuak sorrarazten dituzten materialen erabilera ahalik eta gehien 
murrizteko soluzioa kontuan hartu du. 

c) Instalazio-prozesuak gauzatzeko lanabes, tresneria eta erreminta nagusiak kontuan 
hartu ditu. 

d) Instalazio-prozedura nagusiak horiek gauzatzeko beharrezko makinekin eta 
erremintekin lotu ditu. 

e) Egin beharreko eragiketen sekuentzia ezarri du. 
f) Eragiketa bakoitzerako beharrezko baliabideak (materialak, makinak eta erremintak. 

besteak beste) esleitzen lagundu du. 
g) Instalazioa gauzatzean, eragiketak egiteko denborak esleitu ditu. 
h) Garraiorako bilgarriak hautatu ditu, berrerabil daitezkeen eta hondakin gisa kudea 

daitezkeen kontuan izanda. 
i) Instalazio-prozesuan eragina duten segurtasunari eta higieneari buruzko alderdiak 

identifikatu ditu. 
 
 
5. Arotzeriako eta altzarigintzako instalazio-aurrekontuak egiten ditu, informatika-programak 
erabilita eta instalazio-soluzio bakoitza balioetsita. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 



 

 

 

 

 

 

 

 
INSTALAZIOA ETA ALTZARI-HORNIKUNTZA 
 

55 

 

6. lanbide-m
odulua: IN

STALAZIO
AR

EN
 PLAN

G
IN

TZA
 

   
a) Materialen datu-baseak (katalogoak eta tarifak, besteak beste) maneiatu eta 

interpretatu ditu. 
b) Materialaren kostua kalkulatu du. 
c) Material-hondakinen kostua zenbatetsi du. 
d) Instalazioaren zuzeneko kostuak kalkulatu ditu. 
e) Instalazioaren zeharkako kostuak kalkulatu ditu. 
f) Merkataritza-marjinak kontuan izan ditu. 
g) Aurrekontuak egiteko informatika-programa bat erabili du. 

 
 
c) Edukiak 
 
1. AROTZERIAKO ETA ALTZARIGINTZAKO INSTALAZIORAKO INFORMAZIO 
TEKNIKOA BILTZEA 
 

prozedurazkoak 

- Eskatutako instalazioa kokatuko deneko espazioari buruz dagoen 
dokumentazio teknikoa hautatzea. 

- Datuak hartzeko lekuan dauden instalazioak ezaugarritzea eta 
baldintzatzaileak identifikatzea. 

- Gurpil-aulkietako erabiltzaileen egokitzapena aurreikustea. 
- Datuak hartzeko beharrezko neurgailuak eta tresnak hautatu eta 

erabiltzea. 
- Eskatutako instalazioa kokatuko deneko espazioaren krokisa egitea. 

Neurri eta jarraibide osagarriak idatziz jasotzea. 
- Aurrebanaketaren zirriborroa egitea, instalazio-lekuaren 

baldintzatzaileak eta bezeroaren eskakizunak kontuan izanda.  
- Banaketako oinplanoak interpretatzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Datuak hartzeko tresnak. 
- Datuak hartzeko eta neurtzeko teknikak. 
- Krokisak marrazteko teknikak. Jarraibide osagarriak.  
- Instalazio-planoak. 
- Gaseko, iturgintzako eta elektrizitateko instalazioen elementuak eta 

sinbologia.  
- Gurpil-aulkietako erabiltzaileentzako neurri bereziak. 

  

jarrerazkoak - Zuhurtasuna balioak lortzean. 
- Ordena eta garbitasuna krokisak egitean. 

 
 

2. INSTALAZIO ESPAZIOEN PLANOAK EGITEA 
 

prozedurazkoak 

- Espaziorako irudikapen grafikoko sistema egokiena hautatzea. 
- Eskala hautatzea.  
- Espazioak eta instalazioak irudikatzea. 
- Ordenagailuz lagundutako diseinuko programen bidez planoak egitea. 
- Espazioaren beharreko bistak irudikatzea, ordenagailuz lagundutako 

diseinuko programen bidez. 
- Xehetasunak irudikatzea, haien eskala eta kokapena identifikatuta. 
- Instalazio-espazioaren perspektibak egitea, ordenagailuz lagundutako 

diseinuko programen bidez. 
- Planoak dagokien informazio bereizgarriarekin eta sinbologiarekin 

interpretatzea. 
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 - Planoak inprimatu eta tolesteko, irudikapen grafikoari buruzko arauak 

betetzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Irudikapen grafikoko sistemak eta eskalak. 
- Elementu arkitektonikoak: ateak, leihoak, eskailerak, euskarriak, 

trenkadak eta karga-hormak, besteak beste. 
- Instalazioak irudikatzeko sistemak: elektrizitatea, iturgintza, gasa eta 

erauzketa, besteak beste. 
- Ordenagailuz lagundutako diseinua. Jarraibideak. 
- Zeinu eta sinbolo konbentzionalak.  
- Planoak tolesteko teknika normalizatua. 

  

jarrerazkoak - Ordena, garbitasuna eta metodoa lanak egitean. 
- Araudia betetzea. 

 
 

3. ALTZARI INSTALAZIOKO MULTZOEN BANAKETAK EGITEA 
 

prozedurazkoak 

- Espazioaren planoetan lortutako instalazio-espazioaren neurriak 
prozesuari gaineratzea. 

- Altzarien instalazioko eta elementuen banaketako krokisak egitea. 
- Instalatu beharreko hartutako soluzioari buruzko dokumentazio justifikatua. 
- Hartutako soluzioan osagai normalizatuak erabiltzea. 
- Arotzeriako eta altzarigintzako instalazioan gauzatzen diren prozesuen 

fase nagusiak sekuentziatzea. 
- Multzoen banaketa egiteko informatika-aplikazioak erabiltzea. 
- Informatika-aplikazioak prozesatutako datuak eta lortutako soluzioak 

artxibatzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Altzarien dimentsio normalizatuak. 
- Banaketak egiteko informatika-aplikazioa. 
- Artxibo-sistemak. 
- Planoak lortzeko informatika-tresneria. 

  

jarrerazkoak 
- Lanak egiteko ezarritako epeekiko konpromisoa. 
- Antolamendua eta ekimena lanean.  
- Ordena eta garbitasuna lanak egitean. 

 
 
4. AROTZERIAKO ETA ALTZARIGINTZAKO INSTALAZIORAKO BALIABIDEAK 
HAUTATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Arotzeriako eta altzarigintzako instalazio-prozesuetako jarduerak 
identifikatzea. 

- Hondakin arriskutsuak sorrarazten dituzten materialen erabilera ahalik 
eta gehien murrizteko soluziora egokitzea. 

- Instalazio-prozesuak gauzatzeko lanabes, tresneria eta erreminta 
nagusiak kontuan hartzea. 

- Instalaziorako makinak eta erremintak hautatzea. 
- Instalazio-prozedura nagusiak horiek gauzatzeko beharrezko 

makinekin eta erremintekin lotzea. 
- Eragiketa bakoitzerako beharrezko baliabideak (materialak, makinak 

eta erremintak. besteak beste) esleitzen laguntzea. 
- Bilgarrirako materialak identifikatzea. 
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  - Hondakin arriskutsuak sorrarazten dituzten materialak identifikatzea. 
- Instalazioa gauzatzean, eragiketak egiteko denborak esleitzea. 
- Garraiorako bilgarriak hautatu eta identifikatzea, berrerabil daitezkeen 

eta hondakin gisa kudea daitezkeen kontuan izanda. 
- Instalazio-prozesuan eragina duten segurtasunari eta higieneari 

buruzko alderdiak identifikatzea.  
- NBEak interpretatzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Instalazio-prozesuak. 
- Memoria bat planifikatu eta gauzatzeko sistemak. 
- Bilgarrirako materialak. 
- Hondakin arriskutsuak sorrarazten dituzten materialak. 
- Instalaziorako laneko arriskuen prebentzioko bitartekoak. 
- Instalaziorako jarduera-sekuentzia. 

  

jarrerazkoak 
- Ordena eta garbitasuna lanak egitean. 
- Arazoak sortzen direnean konponbide teknikoak emateko interesa.  
- Arriskuen prebentzioari buruzko araudiarekiko konpromisoa. 

 
 

5. AROTZERIAKO ETA ALTZARIGINTZAKO INSTALAZIO AURREKONTUAK EGITEA 
 

prozedurazkoak 

- Materialen datu-baseak (katalogoak eta tarifak, besteak beste) 
maneiatu eta interpretatzea. 

- Aurrekontuak egiteko kalkulu-orria maneiatzea. 
- Obra-unitateak identifikatzea eta neurketak egitea. 
- Materialaren kostua kalkulatzea. 
- Material-hondakinen kostua zenbatestea.  
- Instalazioaren zuzeneko eta zeharkako kostuak kalkulatzea. 
- Merkataritza-marjinak esleitzea. 
- BEZaren ehunekoa aplikatzea. 
- Aurrekontuak egiteko informatika-programa bat erabiltzea. 
- Multzo osoa bilduko duen proiektua egitea (memoria, planoak, 

aurrekontua eta baldintzen agiria). 
  

kontzeptuzkoak 

- Aurrekontuak egiteko kalkulu-orria.  
- Materialen eta prezioen datu-baseak. 
- Aurrekontuak, zatiak.  
- Aurrekontuak egiteko informatika-programa. 

  

jarrerazkoak 
- Lanak egiteko ezarritako epeekiko konpromisoa. 
- Kostuak eta material-hondakinak murrizteko konpromisoa. 
- Ordena eta metodoa lanak egitean. 

 
 
d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 
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 1) Sekuentziazioa 

 
Komenigarria dirudi irakasleak modulu honen edukiak eta ebaluazio-irizpideak aurkeztu 
eta garatzea, eta egin beharreko instalazioen plangintza zuzen, osorik eta zorrotz egiteak 
duen garrantzia ikasleei irakastea. 
 
Lehen kurtsoan egindako Eraikuntza-soluzioak moduluan garatu diren edukiak osatzea 
edo indartzea komeni den kontuan hartu behar da. 
 
Era berean, ikasleen behaketa-jarrera egokiaren beharra nabarmendu behar da. Izan 
ere, modulu honen ibilbide osoan garrantzitsua da katalogo teknikoetan, buletinetan, 
aldizkari espezializatuetan, Interneten, etab. informazio eguneratua bilatzea. 
 
Modulu honetako unitate didaktikoen sekuentziazioa eduki multzoek ezartzen dute; 
multzo bat behar bezala jorratzeko, aurrekoak egin behar izan baitira. 
 
Lehen eduki multzoan, ikasleek beharrezko informazioa jasoko dute. Ondoren, 
hurrengoan, bildutako informazio hori erabiliko du beharrezko planoak egiteko. Multzo 
horrek, era berean, hirugarren multzoan planoak osatzeko balioko du. Azken horretan 
ere informazioa bilatzea ezinbestekoa da. 
 
Laugarren multzoari ekiteko, komenigarria dirudi aurrekoen oinarria izatea. Beraz, 
beharrezkoa da jarduerak sekuentziazio ordenatuaz ezartzea, gainerako multzoek 
informazioa ekar dezaten ikasteko jardueren multzora modu koherentean iristeko, 
moduluaren helburu guztiak bilduta. 
 
Azken eduki multzoan, instalazioen prozesuei buruzko dokumentazioa lantzen da, 
lortutako informazioa biltzen da eta izaera profesionala ematen zaio. 
 
Eduki multzo guztietan beharrezkoa da IKTak erabiltzea. Era berean, ordenagailuz 
lagundutako diseinuko informatika-programak (CAD), bai 2D-koak, bai 3D-koak, eta 
aurrekontuak egiteko software egokia erabili behar dira. 
 
2) Alderdi metodologikoak 
 
Lehen kurtsoan garatutako Eraikuntza-soluzioak lanbide-moduluak oinarrizko 
ezagupenak dakarzkigu, hala nola, krokisak egiteko trebetasuna, marrazketa teknikoari 
buruzko arauak eta irudikapen grafikoa, Instalazioaren plangintza modulu honetako 
jarduerekin hasteko. 
 
Modulu hau batik bat prozedurazkoa da. Bertan, irakaslearen eginkizun nagusia da 
jarduera praktikoak behar bezala hautatzea, errazenetik zailenera sekuentziatuta. 
 
Lanerako eredu bat sortu ondoren, ikasleen autonomia handiagoa sustatu behar da 
pixkanaka. 
 
Irakatsi eta ikasteko jarduerak, eta ebaluazio-jarduerak prozedurazko ardatz baten 
inguruan egituratzea gomendatzen da. Kontzeptuzko eta jarrerazko edukiak prozeduren 
gauzatzera egokituko dira. 
 
Modulua egituratzen duten zatietako bakoitzari eman beharreko denbora helburuaren 
zailtasunaren araberakoa da. 
 
Modulu honetako eduki multzo guzti-guztiak gauzatze praktiko baten ingurukoak direnez, 
komenigarria izango da jarduerak hainbat adibideren bitartez errepikatzea, ikasleek 
prozedura menderatu arte.  
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Irakasleak ikasleen ikasteko prozesuaren jarraipen hurbilekoa eta banakakoa egin behar 
du, aurrerapenak eta zailtasunak kontuan izanda. 
 
Kontuan izan behar dugu profesionalen bereizgarri diren jarrerekin eta portaerekin 
lotutako edukiak (batez ere, ordenari, zorroztasunari, errespetuari, lankidetzari, arretari, 
laguntzari, etab. buruzkoak) ahalik eta indar handienarekin jorratu beharko direla. Izan 
ere, bai hezkuntzaren arloan, bai lanaren arloan asko balioetsitako edukiak izan baitira 
beti, eta hala dira eta izaten jarraituko dute. Hortaz, ebaluatu eta gainditu beharko dira. 
 
Jarrerazko eduki horiek Lantokiko prestakuntza (LP) lanbide-moduluan jarriko dira 
praktikan. Ikasleek Instalazioaren plangintza modulu honen jarraian egingo dute hura. 
 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 

 
 Arotzeriako eta altzarigintzako instalaziorako informazio teknikoa biltzea: 

• Datuak hartzeko lekuan dauden instalazioak ezaugarritzea (elektrizitatekoak, 
iturgintzakoak eta gasekoak, besteak beste). 

• Datuak hartzeko beharrezko tresnak eta lanabesak hautatu eta erabiltzea. 
• Datuak hartzeko eta neurtzeko teknikak erabiltzea. 
• Eskatutako instalazioa kokatuko deneko lekuaren krokisa egitea. 
 

 Instalazio-espazioen planoak egitea: 
• Espaziorako irudikapen grafikoko sistema eta eskala egokiena hautatzea. 
• Espazioaren beharreko bistak eta xehetasunak irudikatzea, ordenagailuz 

lagundutako diseinuko programen bidez. 
• Instalazio-espazioaren perspektibak egitea, ordenagailuz lagundutako diseinuko 

programen bidez. 
• Planoak euren informazio bereizgarriarekin interpretatzea, sinbolo eta zeinu 

konbentzionalak erabilita. 
• Planoak inprimatu eta tolesteko, irudikapen grafikoari buruzko arauak betetzea. 
• Ordenagailuz lagundutako diseinuko programa (CAD) erabili eta menderatzea.  
• Planoak lortzeko informatika-tresneria maneiatzea: inprimagailua, eskanerra.  
 

 Altzari-instalazioko multzoen banaketak egitea: 
• Espazioaren planoetan lortutako instalazio-espazioaren neurriak prozesuari 

gaineratzea. 
• Instalatu beharreko elementuen banaketa-krokis bat egitea. 
• Instalatu beharreko hartutako soluzioari buruzko dokumentazio justifikatua. 
• Arotzeriako eta altzarigintzako instalazioan gauzatzen diren prozesuen fase 

nagusiak sekuentziatzea. 
• Informatika-aplikazioak prozesatutako datuak eta lortutako soluzioak artxibatzea. 

 
 . Arotzeriako eta altzarigintzako instalaziorako baliabideak hautatzea: 

• Arotzerian eta altzarigintzan esku hartzeko duten instalazio-prozesuak 
identifikatzea. 

• Hondakin arriskutsuak sorrarazten dituzten materialen erabilera ahalik eta gehien 
murrizteko soluziora egokitzea. 

• Gauzatu beharreko eragiketen sekuentzia egitea, eta baliabideak eta denborak 
esleitzea. 

• Garraiorako bilgarriak hautatzea, berrerabil daitezkeen eta hondakin gisa kudea 
daitezkeen kontuan izanda. 

• Instalazio-prozesuan eragina duten segurtasunari eta higieneari buruzko 
alderdiak identifikatzea. NBEak. 
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  Arotzeriako eta altzarigintzako instalazio-aurrekontuak egitea: 

• Materialen datu-baseak maneiatu eta interpretatzea.  
• Katalogoak eta tarifak maneiatzea. Informazioa bilatzea. 
• Materialaren kostua eta hondakinak kalkulatzea. 
• Instalazioaren guztizko kostuak kalkulatzea. 
• Aurrekontuak egiteko informatika-programa bat erabiltzea.  

 
 Instalazio-proiektuak: 

• Multzo osoa bilduko duen proiektua egitea (memoria, planoak, aurrekontua eta 
baldintzen agiria).  

• Instalazio-proiektuei ekodiseinua aplikatzea. Metodologia.  
• Aplikatzekoak diren informatika-tresnak. Erabilera. 
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 7 7. lanbide-modulua 
ALTZARIEN INSTALAZIOA 
 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Altzarien instalazioa 

Kodea: 0779 

Heziketa-zikloa: Instalazioa eta altzari-hornikuntza 

Maila: Erdiko maila 

Lanbide-arloa: Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa 

Iraupena: 147 ordu 

Kurtsoa: 2.a 

Irakasleen espezialitatea: 
Arotzeriako eta altzarigintzako fabrikazioa eta 
instalazioa 
(Lanbide Heziketako irakasle teknikoa) 

Modulu mota: 

Konpetentzia-atal hauei lotuta dago: 
UC0164_2: Altzariak osatzea eta finkatzea, eta 
instalazio osagarriak egitea. 
UC0165_2: Funtzionamendua egiaztatzea, eta 
doikuntza- eta akabera-eragiketak egitea. 

Helburu orokorrak: 2.a / 3.a / 4.a / 5.a / 6.a / 9.a / 10.a / 11.a / 12.a / 13.a 
/ 15.a / 16.a / 17.a 

 
 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Altzarien instalazioak zuinkatzen ditu, proiektuaren dokumentazio teknikoa interpretatuta, eta 
markatzeko, egiaztatzeko eta sestran jartzeko eragiketak eginda. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Instalazioa behar bezala gauzatuko dela ziurtatzeko beharreko dokumentazioa 
obran interpretatu du. 

b) Datuak egiaztatzeko tresnak eta neurgailuak hautatu ditu. 
c) Instalazioa segurtatzeko beharreko neurketak egin ditu. 
d) Finkatzeko burdineria euskarrira egokitzen dela egiaztatu du. 
e) Proiektuan zehaztutako funtsezko puntuak markatu ditu. 
f) Hala egokitu denean, proiektuak izan ditzakeen desbideratzeetarako zuzenketak 

ezarri ditu. 
 
2. Altzariak instalatzeko baliabideak zehazten ditu, materialak biltzen ditu, eta tresneria eta 
erremintak prestatzen ditu. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 

a) Instalazio-proiektuan zehaztutako materialak eta bitartekoak eskuragarri daudela 
egiaztatu du. 
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 b) Hala egokitu denean, hornitzaileei materialak eskatu dizkie. 
c) Tresneria eta erremintak eraginkor daudela egiaztatu du. 
d) Behar duten tresneria eta erremintak prest jarri ditu. 
e) Laneko planak prestatzen parte hartu du. 
f) Garraio-beharrak planifikatu ditu. 

 
3. Sukaldeak instalatzen ditu, haien elementuak finkatuta, eta erregulatzeko, doitzeko eta 
sestran jartzeko eragiketak eginda. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Materiala hartu du eta instalazio-hurrenkeraren arabera kokatu du. 
b) Beharrezko elementuak muntatu ditu ondoren instalatzeko. 
c) Finkatzeko burdineria instalatu du, dokumentazio teknikoan jasotako jarraibideen 

arabera. 
d) Instalazio osagarriak egin ditu (elektrikoak, iturgintzakoak eta xurgatzekoak, besteak 

beste) eta horien funtzionamendua egiaztatu du. 
e) Altzariak (erlaitza, errodapia eta zokaloa, besteak beste) proiektuaren zehaztapenen 

arabera errematatu ditu. 
f) Elementu mugikorrak (ateak eta tiraderak, besteak beste) instalatu eta proiektuaren 

zehaztapenen arabera erregulatu ditu. 
g) Etxetresna elektrikoak ipini ditu eta, hala egokitu denean, haien funtzionamendua 

egiaztatu du. 
h) Instalazio-lekua garbitu du eta entregatzeko baldintzetan utzi du. 
i) Kalitatea kontrolatzeko formularioak bete ditu. 

 
4. Altzari bakartuak muntatzen ditu, horien osagaiak mihiztatuta, eta instalazio motaren eta 
horren baldintzatzaileen arabera erregulatuta. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Instalazio-elementuei bilgarria kendu die eta segurtasunez manipulatu ditu. 
b) Osagaiak egiaztatu eta kokalekuan aurkeztu ditu. 
c) Elementuak muntaia-jarraibideen arabera muntatu ditu. 
d) Burdineria dokumentazio teknikoko jarraibideen arabera ipini ditu. 
e) Burdineria estutu eta haren funtzionamendu egokia ziurtatu du. 
f) Elementu osagarriak eta errematekoak instalaziora egokitzen direla egiaztatu du. 
g) Altzariak sestran jarri ditu, parametroak eta lasaierak egiaztatuta. 
h) Instalazio-lekua garbitu du eta entregatzeko baldintzetan utzi du. 
i) Kalitatea kontrolatzeko formularioak bete ditu. 

 
5. Altzari modularrak instalatzen ditu, muntaia-planoak interpretatuta eta elementuak instalazio 
motaren arabera muntatuta. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Instalazio-lekua ikuskatu du eta nibelak instalatu direla egiaztatu du. 
b) Instalatu beharreko osagai guztiak hartu ditu. 
c) Euskarri-pareta paneleztatu du, konposizioak eskatutakoaren arabera. 
d) Altzariaren egitura-elementuak aurkeztu ditu eta haren elementu bakoitza sestran 

jarri du. 
e) Muntaia-faseak zehaztu ditu. 
f) Egitura-elementuak eta moduluak ezarritako ordenan instalatu ditu. 
g) Elementu mugikorrak (ateen eta tiraderen aurrealdeak, osagarriak) estutu ditu. 
h) Instalazio osagarriak egin ditu (elektrikoak  eta audio-TBkoak, besteak beste) eta 

horien funtzionamendua egiaztatu du. 
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 i) Instalazio-lekua garbitu du eta entregatzeko baldintzetan utzi du. 
j) Kalitatea kontrolatzeko formularioak bete ditu. 

 
6. Altzarien akaberak egiaztatzen ditu, akatsak antzematen ditu eta eskuzko prozeduren bidez 
zuzentzen ditu, fabrikatzailearen jarraibidean arabera eta laneko osasun-baldintzetan. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Akaberarik gabeko edo akabera akastuneko elementu guztiak identifikatu ditu. 
b) Ukituak emateko merkatuan dauden produktuak (ukituak emateko tresneria edo 

maleta eta masilla, besteak beste). 
c) Ukituaren arabera egin beharreko akabera-teknika zehaztu du. 
d) Aplikatzen diren tresnen bidez erabili ditu akabera-produktuak (bernizak, arkatz 

markatzaileak eta argizariak, besteak beste). 
e) Errepaso-teknikak eskuzko bitartekoen bidez egin ditu (brotxa, arrabola eta 

espatula, besteak beste). 
f) Akaberak prestatu eta aplikatzean segurtasun-baldintzak bete ditu. 
g) Errepaso-tresnak garbitu eta erabiltzeko egoeran utzi ditu. 
h) Kalitatea kontrolatzeko formularioak bete ditu. 
i) Ontziak eta bilgarriak erretiratu eta birziklatu ditu. 

 
7. Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzen ditu, 
altzariak instalatzeko eragiketei lotutako arriskuak, eta horiei aurrea hartzeko neurriak eta 
ekipoak identifikatuta. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Materialak, erremintak, tresnak, makinak eta garraiobideak manipulatzeak dakarren 
arriskugarritasun-maila identifikatu du. 

b) Besteak beste, mekanizazioko materialak, erremintak, makinak eta tresnak 
manipulatzean istripuen sorburu ohikoenak zein diren identifikatu du. 

c) Erabili beharreko makinen segurtasun-elementuak (babesak, alarmak eta 
larrialdietarako geldialdiak, besteak beste) eta norbera babesteko ekipamendua 
(oinetakoak, begien babesa eta jantziak, besteak beste) instalazio-eragiketekin lotu 
ditu. 

d) Materialen, erreminten eta makinen manipulazioa segurtasuneko eta norbera 
babesteko neurriekin lotu du. 

e) Instalazio-eragiketak prestatu eta egiteko hartu behar diren segurtasuneko eta 
norbera babesteko neurriak zehaztu ditu. 

f) Arriskuei aurrea hartzeko lehen faktore gisa, instalazioen eta tresneriaren ordena eta 
garbitasuna balioetsi ditu. 

g) Segurtasun-arauak errespetatuz lan egin du makinekin. 
h) Ingurumenaren poluzio-iturriak zein izan daitezkeen identifikatu du. 

 
 
c) Edukiak 
 

1. ALTZARI INSTALAZIOAK ZUINKATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Altzariak instalatzeko planoak eta zehaztapenak interpretatzea. 
- Lokaletako eta espazioetako instalazio- eta banaketa-planoak 

interpretatzea.  
- Datuak egiaztatzeko tresnak eta neurgailuak hautatzea. 
- Instalazioa segurtatzeko beharreko neurketak egitea. 
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 - Obra-neurriak eta finkatze-euskarriak egiaztatzea. 
- Finkatzeko burdineria euskarrira egokitzen dela egiaztatzea. 
- Proiektuan zehaztutako funtsezko puntuak markatzea. 
- Instalazioa zuinkatzeko txantiloiak egitea. 
- Proiektuak izan ditzakeen desbideratzeekiko zuzenketak zehaztea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Altzarien eta instalazio osagarrien banaketa-planoak, instalaziokoak 
eta muntaiakoak. 

- Sinbologia eta interpretazioa. 
- Espazioak neurtzeko eta aurretiaz ezarritako instalazioak antzemateko 

tresnak.  
- Obran neurriak egiaztatzeko arauak.  
- Zuinketa-teknikak, txantiloiak. 
- Finkatzeko euskarriak, trenkadak. Ezaugarriak. 
- Finkatzeko burdineria. 

 -  

jarrerazkoak - Arazoak ebazteko antolamendua eta ekimena. 
- Zuhurtasuna balioak lortzean. 

 
 

2. ALTZARI ELEMENTUAK INSTALATZEKO BALIABIDEAK ZEHAZTEA 
 

prozedurazkoak 

- Altzariak instalatzeko prozesuen orriak interpretatzea. 
- Instalazio-proiektuan zehaztutako bitartekoen eta materialen 

eskuragarritasuna egiaztatzea.  
- Hala badagokio, hornitzaileei materialak eskatzea. 
- Tresneriaren eta erreminten eraginkortasuna egiaztatzea. 
- Tresneria eta erremintak prest jartzea. 
- Altzariak instalatzeko makineria eramangarria, txantiloiak eta 

osagarriak erabiltzea. 
- Instalazio-lanak planifikatzea. 
- Instalatu beharreko elementuak garraiatu eta obran instalatzeko 

beharrak planifikatzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Altzariak instalatzeko prozesuak, ezaugarri orokorrak. 
- Altzariak instalatzeko dokumentazioa. Prozesu-orriak. Laneko eta 

birbanaketako planak.  
- Erreminten eta makina eramangarrien zerrenda. Altzariak instalatzeko 

burdineria-zerrenda. 
- Altzariak instalatzeko makina eramangarriak, tresnak, erremintak, 

txantiloiak eta osagarriak. Ezaugarriak. 
- Zulatzeko makina, inguratzeko zerra eta ingletatzeko makina, besteak 

beste. 
- Materialak babesteko sistemak. Bilgarriak. Motak.  
- Garraiatu, kargatu eta deskargatzeko sistemak. Erabiltzen diren 

bitartekoak. 
  

jarrerazkoak 
- Sormena eta berrikuntza ekarritako soluzioetan.  
- Antolatu eta kudeatzeko teknikak balioestea. 
- Metodoa lan egitean. 
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3. SUKALDEAK INSTALATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Muntaia-planoak interpretatzea. 
- Instalazio-ordenaren arabera, materiala hartzea, kokatzea eta bilgarria 

kentzea. 
- Elementuak ondoren instalatzeko muntatzea. 
- Finkatzeko burdineria ipintzea. 
- Altzariak instalatzeko elementuak finkatzea. 
- Instalazio osagarriak egitea eta horien funtzionamendua egiaztatzea. 
- Elementuak, osagarriak, gainaldeak, zokaloak, gaineko apaingarriak, 

argi-estalkiak eta erlaitza ipintzea. 
- Altzarien erremateak ipintzea. 
- Proiektuaren jarraibideen arabera, elementu mugikorrak instalatu eta 

erregulatzea.  
- Etxetresna elektrikoak ipintzea eta horien funtzionamendua 

egiaztatzea. 
- Bilgarriak kendu eta birziklatzea. 
- Instalazio-lekua garbitzea eta entregatzeko baldintzetan uztea.  
- Kalitatea kontrolatzeko formularioak betetzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Sukaldeko moduluen tipologia: altzari baxua, altua, zutabea, etab. 
- Altzari-elementuen arteko lotura eta mihiztatzea. 
- Sukaldeko altzarietarako berariazko burdineria eta instalazio-

elementuak.  
- Ipini, finkatu eta eusteko arauak. Ezaugarriak. Motak eta aplikazioak. 
- Sukaldeko altzarien osagarriak eta erremateak.  
- Sukaldeko altzariak instalatzeko erabiltzen diren makinak, tresnak eta 

erremintak. 
- Instalazio-lekuan mekanizatzeko teknika. Zulaketa eta ebaketa. 
- Doitu, erregulatu eta sestran jartzeko eragiketak. Perdoiak.  
- Konexio-eraketak instalazioetan. 

  

jarrerazkoak 
- Antolamendua eta ekimena lanean. 
- Emaitzen autoebaluazioa. 
- Ordena eta garbitasuna lanak egitean.  

 
 

4.  ALTZARI BAKARTUAK MUNTATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Muntaia-planoak interpretatzea. 
- Instalazioaren elementuak hartzea, deskargatzea eta bilgarria kentzea, 

horiek segurtasunez maneiatuta.  
- Osagaiak egiaztatu eta banatzea. 
- Elementuak muntaia-jarraibideen arabera muntatzea. 
- Zehaztapen teknikoen arabera burdineria ipini, doitu eta egiaztatzea.  
- Erremateen eta elementu osagarrien egokitasuna egiaztatzea.  
- Elementuak eta osagarriak ipintzea. 
- Altzari bakartuen instalazioa sestran jartzea, eta haien parametroak 

eta lasaierak egiaztatzea. 
- Instalazio-lekua garbitzea eta entregatzeko baldintzetan uztea. 
- Kalitatea kontrolatzeko formularioak betetzea. 

  
kontzeptuzkoak - Altzari bakartuen tipologia: bainugelako altzariak, mahaiak eta arasak. 
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 besteak beste.  
- Altzari-elementuen arteko lotura eta mihiztatzea. 
- Altzari bakartuak muntatzeko berariazko burdineria. Ipini, finkatu eta 

eustea. Ezaugarriak. Motak eta aplikazioak. 
- Altzari bakartuak muntatzeko erabiltzen diren erremintak. 
- Erregulatu eta sestran jartzeko eragiketak. 

  

jarrerazkoak 
- Antolamendua eta ekimena lanean. 
- Emaitzen autoebaluazioa. 
- Ordena eta garbitasuna lanak egitean. 

 
 

5. ALTZARI MODULARRAK INSTALATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Muntaia-planoak interpretatzea. 
- Muntaia-faseak zehaztea. 
- Instalazio-lekua ikuskatzea eta nibelak instalatu direla egiaztatzea. 
- Instalatu beharreko osagai guztiak hartu eta banatzea. 
- Euskarri-pareta paneleztatzea, konposizioak eskatutakoaren arabera.  
- Altzariak instalatzeko elementuak eta panelak finkatzea. 
- Altzariaren egitura-elementuak aurkeztea eta haren elementu bakoitza 

sestran jartzea. 
- Egitura-elementuak eta moduluak ezarritako ordenan instalatzea. 

Finkatzea. 
- Elementu mugikorrak estutzea. 
- Instalazio osagarriak egitea eta horien funtzionamendua egiaztatzea. 
- Elementuak eta osagarriak ipintzea. Beirak, ispiluak, argiztapena. 
- Instalazio-lekua garbitzea eta entregatzeko baldintzetan uztea. 
- Kalitatea kontrolatzeko formularioak betetzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Konposizio modularrak. Liburutegiak, erakustokiak eta 
gordetzeko/artxibatzeko altzariak, besteak beste. 

- Altzari modularrak instalatzeko elementuak, osagarriak eta panelak. 
Motak, ezaugarriak eta aplikazioak. 

- Altzari-elementuen arteko lotura eta mihiztatzea. 
- Altzari modularrak muntatzeko berariazko burdineria. Ipini, finkatu eta 

eustea. Ezaugarriak. Motak eta aplikazioak. 
- Altzari modularrak muntatzeko erabiltzen diren makinak eta 

erremintak. 
- Altzariak instalatzeko elementuak eta panelak finkatzeko arauak. 
- Elementu mugikorrak estutzeko eragiketak. 
- Besteak beste, elektrizitatea eta audioa konektatzeko eragiketak.  
- Ezaugarriak. Motak eta aplikazioak. 

  

jarrerazkoak 
- Antolamendua eta ekimena lanean. 
- Emaitzen autoebaluazioa.  
- Ordena eta garbitasuna lanak egitean. 

 
 

6. ALTZARIEN AKABERAK EGIAZTATZEA 
 

prozedurazkoak 
- Akatsak antzeman eta zuzentzea. Kolpeak, marradurak eta marruskadurak, 

besteak beste. 
- Ukituaren arabera egin beharreko akabera-teknika zehaztea. 
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 - Aplikatzen diren tresnen bidez aplikatzea akabera-produktuak 
(bernizak, arkatz markatzaileak eta argizariak, besteak beste). 

- Akabera-errepasoak aplikatzea. 
- Akaberak prestatu eta aplikatzean segurtasun-baldintzak betetzea. 
- Errepaso-tresnak garbitu eta erabiltzeko egoeran uztea. 
- Ontziak eta bilgarriak ezabatu eta birziklatzea.  
- Kalitatea kontrolatzeko formularioak betetzea.  

  

kontzeptuzkoak 

- Akatsaren arabera, konpontzeko eta ukituak emateko teknika (brotxa, 
arrabola eta espatulak, besteak beste). 

- Akatsak errepasatu eta konpontzeko eragiketetan erabiltzen diren 
produktuak. Ukituak emateko maleta edo tresneria: bernizak, arkatz 
markatzaileak eta masillak, besteak beste.  

- Altzariak instalatzeko kalitate-protokoloak. 
- Bilgarriak eta material-hondarrak kendu eta birziklatzeko araudia.  

  

jarrerazkoak 
- Ezarrita dauden jardun-arauak eta -prozedurak bete eta errespetatzea. 
- Ordena eta garbitasuna lanak egitean. 
- Ingurumen-babesari buruzko araudia betetzea.  

 
 

7. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA INGURUMEN BABESA ALTZARIAK 
INSTALATZEKO ERAGIKETETAN 
 

prozedurazkoak 

- Besteak beste, ebaketa eta konformazioko materialak, erremintak, 
makinak, tresnak eta garraiatzeko bitartekoak manipulatzean istripuen 
sorburu ohikoenak zein diren identifikatzea. 

- Materialak, erremintak eta makinak manipulatzearen arriskuak 
identifikatzea, eta horiek eskatutako segurtasuneko eta norbera 
babesteko neurriekin lotzea. 

- Segurtasunari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko neurriak 
zehaztea.  

- Arriskuei aurrea hartzeko lehen faktore gisa, instalazioen eta ekipoen 
ordena eta garbitasuna baloratzea. 

- Instalazio-prozesuak gauzatzean segurtasun-arauak errespetatzea.  
- Ingurumenaren poluzio-iturriak zein izan daitezkeen identifikatzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Altzariak instalatzeko prozesuetako laneko arriskuak. 
- Laneko arriskuen prebentzio-neurriak altzariak instalatzeko 

eragiketetan. 
- Laneko arriskuen prebentzio-neurriak altzariak instalatzeko berezko 

mekanizazio-eragiketetan.  
- Laneko arriskuen prebentzioa altzariak instalatzeko berezko karga-

eragiketetan, deskargakoetan, eta banaketa eta kokapenekoetan. 
- Makinei aplikatzen zaizkien segurtasun-sistemak. 
- Altzariak kargatu, deskargatu eta banatzeko eragiketetarako 

segurtasun-sistemak. Ibilgailuak, eskailerak, kargagailuak, igogailuak, 
etab.  

- Norbera babesteko ekipamendua. 
- Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia.  
- Ingurumena babesteko araudia. 

  

jarrerazkoak 

- Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzea. 
- Ingurumen-babesari buruzko araudia betetzea. 
- Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko araudia 

aplikatzeak dakartzan onurak ezagutu eta balioestea.  
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d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 
 

1) Sekuentziazioa 
 
Oro har, instalazio-prozesuek eta, bereziki, eta altzariak instalatzeko prozesuek, 
gehienetan, instalatzailea harremanetan jartzen dute azken bezeroarekin. Horregatik, 
moduluari ekiteko, komeni da ikaslea kontzientziatzea gai horren inguruan, lan egiten 
duteneko enpresa ordezkatzeak eskatzen duen jarreraren, presentziaren eta egoten 
jakitearen beharra nabarmenduta; eta, betiere, egiten duten zerbitzuan 
profesionaltasunaren, seriotasunaren, zorroztasunaren eta kalitatearen sentsazioa 
emanda. 
 
Jarraian, egokia izango da moduluko edukiak eta ebaluazio-irizpideak aurkeztu eta 
garatzea. 
 
Behin aurkezpen hori egin ondoren, altzariak instalatzeko prozesuari dagozkion faseen 
aurkezpen orokorra egin daiteke. Nabarmendu egingo da dokumentazio teknikoa egoki 
interpretatzearen, eta prozesuaren faseak antolatzearen eta behar bezala 
sekuentziatzearen garrantzia.  
 
Era berean, komenigarria da instalazio zehatz bakoitzak izan ditzakeen beharren 
(materialak, erremintak, osagarriak, etab.) aurreikuspen egokia egin behar dela 
adieraztea, bai horien kopuruari, bai kalitateari dagokionez. Izan ere, instalazioa lantokitik 
kanpo egiten da eta haiek ez dira eskuragarri izango instalazioaren lekuan daudenean; 
eta horrek, ondorioz, ezustekoa ekarriko du. 
Prozesua oro har jorratu ondoren, moduluak eskatzen dituen berariazko prozesuak 
garatzen has daiteke. Eduki multzo bakoitzak (Sukaldeak instalatzea, Altzari 
bakartuak muntatzea eta Altzari modularrak instalatzea), aipatutako eskakizunak ez 
ezik, berezko zehaztapen batzuk bete behar ditu. Hortaz, komenigarria izan daiteke 
instalazio-prozesu horiek ekar ditzaketen praktikak sekuentziatzea, horien zailtasun-
maila kontuan izanda.  
 
Badira beste bi ikaskuntza-emaitza, edukiei dagokienez independenteak izanik ere, 
aurreko paragrafoan adierazitako multzoetan diseinatzen diren jarduerak oinarritzat hartu 
eta horiekin bat egin behar dutenak: altzarigintzako akaberak egiaztatzearekin, eta 
altzariak instalatzeko eragiketetan bete beharreko laneko arriskuen prebentzioarekin eta 
ingurumen-babesarekin lotutakoak dira. 
 
Emaitza horiek, altzari-instalazioak zuinkatzearekin eta altzari-elementuak instalatzeko 
baliabideak zehaztearekin lotutakoak bezalaxe, instalazio-prozesuaren egitura 
orokorrean sartuta daude; baina, azken horietan ez bezala, egiaztapena eta prebentzioa 
lehenengoetan baino berariazkoagoak dira. Horregatik, modu sekuentzialagoan sar 
daitezke planteatzen diren jardueretan, aipatutako jardueren arabera zailtasun-maila 
areagotuta. 

 
Jarduerak garatzeari dagokionez, komenigarria da jarraibide hauek betetzea: 

 
• Altzariak instalatzeko edozein prozesuri ekin aurretik, jarduera horrek behar duen 

dokumentazio teknikoa zehaztea, jarduerak sorraraziko dituen beharrak zein diren 
jakiteko eta hura bizitza errealaren ezaugarrietara egokitzen saiatzeko. Ikasleek egin 
beharreko zereginak antolatu, sekuentziatu eta programatu behar dira. 
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 • Edozein motatako eragiketari ekin aurretik, laneko eta ingurumenerako arriskuak 
aztertu eta identifikatu behar dira, eta horiei aurrea hartzeko neurri egokiak hartu. 

• Ondoren, prozesu zehatz bakoitza gauzatuko da, dagokion dokumentazio teknikoari, 
banaketa-planoei, altzarien instalaziokoei eta muntaiakoei, instalazio osagarrikoei, 
etab. jarraituz; eta ikasle bakoitzak horiek betetzen direla egiaztatu erregistratu 
beharko dute kalitate-fitxetan. 

• Instalazioa amaitu ondoren, instalatutako elementuak egiaztatu, garbitu eta 
konpontzeko lanak egingo dira.  

• Eskola bakoitza amaitzean, sortutako hondakinak garbitu eta kudeatuko dira (eta, 
hala badagokio, birziklatu ere); eta material, erreminta eta makina guztiak bilduko 
dira, bizileku bat balitz bezala. 

 
2) Alderdi metodologikoak 
 
Hasiera batean modulua nabarmen prozedurazkoa bada ere, kontzeptuzko edukiekin 
konbinatu behar da. Horregatik, fase bakoitzean beharrezkoak suertatzen dira 
irakaslearen azalpen-jarduerak, nagusitu beharreko metodologia “egiten ikastekoa” bada 
ere. Izan ere, prozesua oro har ulertzeko, funtsezkoa da ikasleei jasotako kontzeptu 
teorikoak banaka praktikan jartzeko aukera emango dien ariketak egitea. 
 
Moduluaren ezaugarriak direla eta, ikaskuntzaren emaitza batzuk zeharkakoak izango 
dira moduluaren barruan, eta gainerakoak egitean errepikatuko dira; hots: Sukaldeak 
instalatzea, Altzari bakartuak muntatzea eta  Altzari modularrak instalatzea. 
Ikaskuntzaren emaitza horiek gero eta konplexuagoak izan behar dute ikasleek horiek 
gauzatzen trebakuntza handiagoa lortzen duten heinean. 
 
Instalazio-prozesuak egiteko, beharrezkoa da benetako objektuak eskura izatea. 
Horretarako, irakasle taldeak lehen kurtsoko moduluetan (adibidez, Altzarigintzako 
oinarrizko eragiketak) garatu behar diren praktiken ezaugarriak koordinatu behar ditu, 
dagokion modulua ikastearen emaitzazko objektuak beraiek instalatzeko erabil daitezen. 
 
Irakasleak, nahitaez, moduluko ikasle bakoitzaren ikasteko prozesuaren jarraipen 
hurbilekoa eta banakakoa egin behar du. 
 
Altzariak instalatzeko sistemen, burdineriaren eta prozesuen etengabeko bilakaeraren 
ondorioz, eta produktuak material berriak agertzearen, eta dekorazio-joeren 
aldagarritasun eta bilakaeraren ondorioz ere, ezinbestekoa suertatzen da moduluko 
ikasleek “ikasten ikasteko” gaitasuna lortzea. Izan ere, profesional gisa haien jardunbide 
egokia sektorean izaten diren aldaketetara egokitzearen mende izango baita. 
 
Horretarako, jarduerek bultzatu egin beharko dute haien partaidetza erabakiak hartzeko 
garaian, arazoak ebazteko ikasleek soluzioak bilatzeari lehentasuna emanda. Horrekin, 
haien heldutasun profesional handiago lortuko dute, bai eta inplikazio handiagoa ere 
ikasteko prozesuan.  
 
Modulua amaitzean, ikasleak gai izango dira altzariak hasiera batean ezarritako 
eskakizunen eta kalitatearen arabera instalatzeko; betiere, indarrean dagoen araudia 
aplikatuta, laneko eta ingurumenerako arriskuen prebentzioari buruzkoa barne dela. 
 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 

 
 Altzari-instalazioak zuinkatzea: 

• Altzariak instalatzeko planoak interpretatzea. 
• Instalazioa segurtatzeko beharreko neurketak egitea. 
• Hala badagokio, proiektuak izan ditzakeen desbideratzeekiko zuzenketak 

zehaztea. 
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 Altzari-elementuak instalatzeko baliabideak zehaztea: 

• Altzariak instalatzeko prozesuen orriak interpretatzea. 
• Tresneria eta erremintak prest jartzea. 
• Altzariak instalatzeko makineria eramangarria, txantiloiak eta osagarriak 

erabiltzea. 
• Instalazio-lanak planifikatzea. 

 
 Sukaldeak instalatzea: 

• Muntaia-planoak interpretatzea. 
• Elementuak ondoren instalatzeko muntatzea. 
• Finkatzeko burdineria ipintzea. 
• Instalazio osagarriak egitea (elektrikoak, iturgintzakoak eta xurgatzekoak, besteak 

beste) eta horien funtzionamendua egiaztatu du. 
• Proiektuaren zehaztapenen arabera, altzarien erremateak ipintzea. 
• Proiektuaren jarraibideen arabera, elementu mugikorrak instalatu eta 

erregulatzea.  
• Instalazio-lekua garbitzea eta entregatzeko baldintzetan uztea.  

 
 Altzari bakartuak muntatzea: 

• Muntaia-planoak interpretatzea. 
• Elementuak muntaia-jarraibideen arabera muntatzea. 
• Zehaztapen teknikoen arabera burdineria ipini, doitu eta egiaztatzea.  
• Altzari bakartuen instalazioa sestran jartzea, eta haien parametroak eta lasaierak 

egiaztatzea. 
• Instalazio-lekua garbitzea eta entregatzeko baldintzetan uztea. 
 

 Altzari modularrak instalatzea: 
• Muntaia-faseak zehaztea. 
• Instalazio-lekua ikuskatzea eta nibelak instalatu direla egiaztatzea. 
• Altzariaren egitura-elementuak aurkeztea eta haren elementu bakoitza sestran 

jartzea. 
• Egitura-elementuak eta moduluak ezarritako ordenan instalatzea. Finkatzea. 
• Elementu mugikorrak (ateen eta tiraderen aurrealdeak, osagarriak) estutzea. 
• Elementuak eta osagarriak ipintzea. Beirak, ispiluak, argiztapena. 
• Instalazio-lekua garbitzea eta entregatzeko baldintzetan uztea. 
 

 Altzarien akaberak egiaztatzea: 
• Akatsak antzeman eta zuzentzea. Kolpeak, marradurak eta marruskadurak, 

besteak beste. 
• Ukituaren arabera egin beharreko akabera-teknika zehaztea. 
• Aplikatzen diren tresnen bidez aplikatzea akabera-produktuak (bernizak, arkatz 

markatzaileak eta argizariak, besteak beste). 
 
 Laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa arotzeriako instalazio-eragiketetan. 

Altzariak: 
• Besteak beste, ebaketa eta konformazioko materialak, erremintak, makinak, 

tresnak eta garraiatzeko bitartekoak manipulatzean istripuen sorburu ohikoenak 
zein diren identifikatzea.  

• Arriskuei aurrea hartzeko lehen faktore gisa, instalazioen eta ekipoen ordena eta 
garbitasuna baloratzea. 

• Instalazio-prozesuak gauzatzean segurtasun-arauak errespetatzea.  
• Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzea. 
• Ingurumen-babesari buruzko araudia betetzea. 
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 8 8. lanbide-modulua 
AROTZERIAKO INSTALAZIOA 
 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Arotzeriako instalazioa 

Kodea: 0780 

Heziketa-zikloa: Instalazioa eta altzari-hornikuntza 

Maila: Erdiko maila 

Lanbide-arloa: Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa 

Iraupena: 168 ordu 

Kurtsoa: 2.a 

Irakasleen espezialitatea: 
Arotzeriako eta altzarigintzako fabrikazioa eta 
instalazioa 
(Lanbide Heziketako irakasle teknikoa) 

Modulu mota: 

Konpetentzia-atal hauei lotuta dago: 
UC0884_2: Zurezko ateen eta leihoen instalazioak 
egitea. 
UC0885_2: Zurezko eta antzeko estalduren 
instalazioak egitea. 

Helburu orokorrak: 2.a / 3.a / 4.a / 5.a / 7.a / 9.a / 10.a / 11.a / 12.a / 13.a 
/ 15.a / 16.a / 17.a 

 
 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Arotzeriako instalazioak zuinkatzen ditu, proiektuaren dokumentazio teknikoa interpretatuta, 
eta markatzeko, egiaztatzeko eta sestran jartzeko eragiketak eginda. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Instalazioa behar bezala gauzatuko dela ziurtatzeko beharreko dokumentazioa 
obran interpretatu du. 

b) Datuak egiaztatzeko beharrezko tresnak eta lanabesak hautatu ditu. 
c) Instalazioa segurtatzeko beharreko neurketak egin ditu. 
d) Finkatzeko burdineria euskarrira egokitzen dela egiaztatu du. 
e) Proiektuan zehaztutako funtsezko puntuak markatu ditu. 
f) Hala egokitu denean, proiektuak izan ditzakeen desbideratzeetarako zuzenketak 

ezarri ditu. 
 
2. Arotzeriako instalazio-baliabideak zehazten ditu, materialak biltzen ditu, eta tresneria eta 
erremintak prestatzen ditu. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
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a) Instalazio-proiektuan zehaztutako materialak eta bitartekoak eskuragarri daudela 

egiaztatu du. 
b) Hala egokitu denean, hornitzaileei materialak eskatu dizkie. 
c) Tresneria eta erremintak eraginkor daudela egiaztatu du. 
d) Behar duten tresneria eta erremintak prest jarri ditu. 
e) Laneko planak prestatzen parte hartu du. 
f) Garraio-beharrak planifikatu ditu. 

 
3. Ateak eta leihoak instalatzen ditu, horiek paramentuetara finkatuta, eta erregulatu, doitu eta 
sestran jartzeko eragiketak eginda. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Materiala hartu du eta instalazio-hurrenkeraren arabera kokatu du. 
b) Beharrezko elementuak muntatu ditu ondoren instalatzeko. 
c) Finkatzeko burdineria instalatu du, dokumentazio teknikoan jasotako jarraibideen 

arabera. 
d) Ateak eta leihoak instalatu ditu, fabrikatzailearen zehaztapenak eta instalazio mota 

kontuan izanda. 
e) Dokumentazioan deskribatutako instalazio osagarriak egin ditu (sakagailu 

elektrikoak, besteak beste). 
f) Instalazioa proiektuaren zehaztapenen arabera errematatu du (juntura-estalkiak eta 

eskutokiak, besteak beste). 
g) Elementu mugikorrak (orriak) instalatu eta erregulatu ditu, proiektuko jarraibideen 

arabera. 
h) Kalitatea kontrolatzeko formularioak bete ditu. 

 
4. Arropategi eta horma-armairuak instalatzen ditu, osagaiak finkatuta eta burdineria 
erregulatuta. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Instalazio-lekua ikuskatu du, eta baoak, eta zoruen eta pareten mailak egiaztatu ditu. 
b) Instalatu beharreko osagai guztiak hartu ditu. 
c) Muntaia-faseak instalazioaren arabera zehaztu ditu. 
d) Euskarri-pareta paneleztatu du, konposizioak eskatutakoaren arabera. 
e) Egitura-elementuak eta moduluak ezarritako ordenan instalatu eta sestran jarri ditu. 
f) Elementu mugikorrak (ateen eta tiraderen aurrealdeak, osagarriak) estutu ditu. 
g) Burdineria (gorbata-altzariak, oinetako-altzariak eta kako-altzari eraisgarriak, 

besteak beste) instalatu du, eta horien funtzionamendua egiaztatu du. 
h) Dokumentazioan deskribatutako instalazio osagarriak egin ditu (sakagailu 

elektrikoak eta argi- eta ur-erregistroak, besteak beste). 
i) Kalitatea kontrolatzeko formularioak bete ditu. 

 
5. Zurezko eta zuraren deribatuzko zoruak ipintzen ditu, horien osagaiak mekanizatuta, eta 
mihiztatze- eta finkatze-teknikak aplikatuta, instalazioaren baldintzatzaileen arabera. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Instalazio-lekua ikuskatu du, eta baoak, eta pareten angeluak eta zoruaren mailak 
egiaztatu ditu. 

b) Instalatu beharreko osagaiak egiaztatu ditu. 
c) Gainazala egin beharreko instalazio motaren arabera prestatu du. 
d) Instalazioa zuinkatu du, irizpide ekonomikoak eta funtzionalak kontuan izanda. 
e) Oholak edo oholtxoak arrazoi estetikoen arabera kokapen egokian antolatu ditu.  
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 f) Lurzorua instalatzeko, instalazio motara egokitutako erremintak eta burdineria erabili 
ditu. 

g) Zabalkuntza-junturak aurreikusi ditu hainbat parametroren arabera (material mota, 
eta instalazioaren mota eta tamaina, besteak beste). 

h) Dokumentazio teknikoan zehaztutako elementu osagarriak antolatu ditu (zokaloa eta 
argi- eta ur-erregistroak, besteak beste). 

i) Kalitatea kontrolatzeko formularioak bete ditu. 
 
6. Paramentu bertikalak estaltzen ditu, horien osagaiak mekanizatuta, eta mihiztatze- eta 
finkatze-teknikak aplikatuta, instalazioaren baldintzatzaileen arabera. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Instalazio-lekua ikuskatu du, eta baoak, eta estali beharreko pareten angeluak eta 
planimetria ikuskatu ditu. 

b) Instalatu beharreko osagaiak egiaztatu ditu. 
c) Gainazala egin beharreko instalazio motaren arabera prestatu du. 
d) Instalazioa zuinkatu du, irizpide ekonomikoak eta funtzionalak kontuan izanda. 
e) Estaldura instalatzeko, instalazio motara egokitutako erremintak eta burdineria 

erabili ditu. 
f) Elementuen horizontaltasuna edo instalazio-proiektuan ezarritako angelua 

mantendu du. 
g) Erremateak instalatzean, instalazioaren aurreikusitako mugimenduak kontuan hartu 

ditu (zabalkuntza eta uzkurdura). 
h) Dokumentazioan deskribatutako instalazio osagarriak egin ditu (argi- eta ur-

erregistroak, besteak beste). 
i) Erregistroetara iristea ahalbidetzen duten burdineria-sistemak erabili ditu. 
j) Kalitatea kontrolatzeko formularioak bete ditu. 

 
7. Arotzeriako akaberak egiaztatzen ditu, akatsak antzematen ditu eta eskuzko prozeduren 
bidez zuzentzen ditu, fabrikatzailearen jarraibidean arabera eta laneko osasun-baldintzetan. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Akaberarik gabeko edo akabera akastuneko elementu guztiak identifikatu ditu. 
b) Ukituak emateko merkatuan dauden produktuak (ukituak emateko tresneria edo 

maleta eta masilla, besteak beste). 
c) Ukituaren arabera egin beharreko akabera-teknika zehaztu du. 
d) Aplikatzen diren tresnen bidez erabili ditu akabera-produktuak (bernizak, arkatz 

markatzaileak eta argizariak, besteak beste). 
e) Errepaso-teknikak eskuzko bitartekoen bidez egin ditu (brotxa, arrabola eta 

espatula, besteak beste). 
f) Akaberak prestatu eta aplikatzean segurtasun-baldintzak bete ditu. 
g) Errepaso-tresnak garbitu eta erabiltzeko egoeran utzi ditu. 
h) Kalitatea kontrolatzeko formularioak bete ditu. 
i) Ontziak eta bilgarriak erretiratu eta birziklatu ditu. 

8. Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzen ditu, 
arotzeriako instalazio-eragiketei lotutako arriskuak, eta horiei aurrea hartzeko neurriak eta 
ekipoak identifikatuta. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
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  a) Materialak, erremintak, tresnak, makinak eta garraiobideak manipulatzeak dakarren 
arriskugarritasun-maila identifikatu du. 

b) Besteak beste, mekanizazioko materialak, erremintak, makinak eta tresnak 
manipulatzean istripuen sorburu ohikoenak zein diren identifikatu du. 

c) Makinen segurtasun-elementuak (babesak, alarmak eta larrialdietarako geldialdiak, 
besteak beste) eta mekanizatzeko eragiketetan erabili behar den norbera babesteko 
ekipamendua (oinetakoak, begien babesa eta jantziak, besteak beste) zerrendatu 
ditu. 

d) Materialen, erreminten eta makinen manipulazioa segurtasuneko eta norbera 
babesteko neurriekin erlazionatu du. 

e) Mekanizazio-eragiketak prestatu eta egiteko hartu behar diren segurtasuneko eta 
norbera babesteko neurriak zehaztu ditu. 

f) Arriskuei aurrea hartzeko lehen faktore gisa, instalazioen eta tresneriaren ordena eta 
garbitasuna balioetsi ditu. 

g) Segurtasun-arauak errespetatuz erabili ditu makinak. 
h) Ingurumenaren poluzio-iturriak zein izan daitezkeen identifikatu du. 

 
 
c) Edukiak 
 

1. AROTZERIAKO INSTALAZIOAK ZUINKATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Arotzeriako instalazio-planoak interpretatzea.  
- Lokaletako eta espazioetako instalazio- eta banaketa-planoak 

interpretatzea.  
- Neurgailuak hautatzea. 
- Obrako neurketak egin eta egiaztatzea. 
- Instalazioa zuinkatzeko txantiloiak egitea. 
- Instalazioa zuinkatzea. 
- Proiektuak izan ditzakeen desbideratzeekiko zuzenketak egitea. 
- Finkatzeko euskarriak egiaztatzea. 
- Finkatzeko burdineria euskarrira egokitzen dela egiaztatzea.  

  

kontzeptuzkoak 

- Lokaletako eta espazioetako instalazio- eta banaketa-planoak. 
- Arotzeriako instalazio-planoak; zeinuak eta sinbologia. 
- Instalazio elektrikoak, urekoak eta sanitarioak. 
- Espazioak neurtzeko eta aurretiaz ezarritako instalazioak 

antzemateko tresnak: motak eta ezaugarriak.  
- Zuinketa-teknikak, txantiloiak egitea. 
- Finkatzeko euskarriak. 
- Finkatzeko burdineria.  

  

jarrerazkoak - Zuhurtasuna balioak lortzean. 
- Arazoak ebazteko antolamendua eta ekimena. 

 
 

2. AROTZERIA ELEMENTUAK INSTALATZEKO BALIABIDEAK ZEHAZTEA 
 

prozedurazkoak 

- Arotzeriako instalazio-prozesuen orriak interpretatzea. 
- Instalazio-proiektuan zehaztutako bitartekoen eta materialen 

eskuragarritasuna egiaztatzea.  
- Hornitzaileei materialak eskatzea. 
- Tresneria eta erremintak egiaztatu, mantendu eta prest jartzea.  
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 - Arotzeriako instalaziorako makineria eramangarria erabili, erregulatu 
eta mantentzea. 

- Arotzeriako burdineria instalatzeko txantiloiak eta osagarriak 
erabiltzea. 

- Laneko planak prestatzen parte hartzea. 
- Garraio- eta banaketa-beharrak planifikatzea.  

  

kontzeptuzkoak 

- Arotzeriako instalazio-prozesuak. Dokumentazioa (prozesu-orriak, 
erreminta-zerrendak, burdineria-zerrendak, eskabide-orriak, etab.). 

- Arotzeriako instalaziorako makina eramangarriak eta osagarriak. 
Ezaugarriak. 

- Fresatzeko makina, ingletatzeko makina eta arrabotatzeko makina, 
besteak beste. 

- Materialak babesteko sistemak. Bilgarriak. Motak. 
- Garraiatu, kargatu eta deskargatzeko sistemak. Erabiltzen diren 

bitartekoak.  
  

jarrerazkoak 
- Antolatu eta kudeatzeko teknikak balioestea. 
- Makinak, tresneria eta osagarriak zorrotz egokitu eta mantentzea. 
- Metodoa lan egitean.  

 
 

3. ATEAK ETA LEIHOAK INSTALATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Instalazio-ordenaren arabera, materiala hartzea eta kokatzea. 
- Beharrezko elementuak ondoren instalatzeko muntatzea. 
- Dokumentazio teknikoaren arabera, burdineria obran instalatu eta 

mekanizatzea. 
- Ateak eta leihoak fabrikatzailearen zehaztapenak kontuan izanda 

instalatzea. 
- Instalazio osagarriak egitea.  
- Erremateak eta osagarriak ipintzea.  
- Proiektuaren jarraibideen arabera, elementu mugikorrak instalatu eta 

erregulatzea. 
- Pertsianak instalatzea. 
- Kalitatea kontrolatzeko formularioak betetzea.  

  

kontzeptuzkoak 

- Ateak eta leihoak instalatzeko sistema normalizatuak (zuzeneko 
uztarria, uztarri estalia, eta kit eta block, besteak beste).  

- Ateak. Motak, elementuak eta neurri normalizatuak.  
- Leihoak. Motak, elementuak eta neurri normalizatuak. 
- Aurremarkoen motak eta neurriak. 
- Ate instalatzeko sistema bereziak (irristagarriak eta hauspokoak, 

besteak beste). 
- Leihoak instalatzeko sistema bereziak (gillotinakoak, irristagarriak, 

hauspokoak, ardatz aldagarrikoak eta kontraleihoak, besteak beste). 
- Perdoiak ateen eta leihoen instalazioan. Irekiera. Itxiera. 
- Burdineria eta osagarriak. Ipintzea eta doitzea. Ateen eta leihoen 

eskulekua.  
- Instalazio osagarriak (sakagailu elektrikoak, besteak beste). 
- Pertsianak: motak eta ezaugarriak, instalazio-prozesuak. 
- Instalazio-lekuan mekanizatzeko teknika, segurtasuna 

mekanizazioan. 
- Instalazio-elementuak finkatzeko produktuak. Ezaugarriak. Motak eta 

aplikazioak.  
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jarrerazkoak 

- Antolamendua eta ekimena lanean. 
- Emaitzen autoebaluazioa. 
- Ordena eta garbitasuna lanak egitean.  

 
 

4. ARROPATEGIAK ETA HORMA ARMAIRUAK INSTALATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Instalazio-lekua, baoen neurriak eta mailak, zoruak eta paretak 
ikustea.  

- Instalazio elektrikoak, urekoak, gasekoak, etab. daudela egiaztatzea. 
- Instalatu beharreko osagai guztiak hartu eta kokatzea.  
- Muntaia-faseak instalazioaren arabera zehaztea. 
- Euskarri-pareta paneleztatzea, konposizioak eskatutakoaren arabera. 
- Egitura-elementuak eta moduluak ezarritako ordenan instalatzea eta 

sestran jartzea. 
- Elementu mugikorrak (ateen eta tiraderen aurrealdeak, osagarriak) 

instalatzea. Estutzea.  
- Burdineria eta osagarriak instalatzea, eta horien funtzionamendua 

egiaztatzea.  
- Dokumentazioan deskribatutako instalazio osagarriak egitea. 
- Proiektuaren zehaztapenen arabera erremateak ipintzea. 
- Elementu mugikorrak (orriak) instalatu eta erregulatzea, proiektuko 

jarraibideen arabera. 
- Kalitatea kontrolatzeko formularioak betetzea.  

  

kontzeptuzkoak 

- Arropategiak eta horma-armairuak instalatzeko sistema normalizatuak 
(zuzeneko uztarria, uztarri estalia, eta kit eta block, besteak beste).  

- Horma-armairuen eta arropategien osagaiak (armazoiak, 
aurremarkoak, estaldurak, ateak eta erremateak: motak, ezaugarriak 
eta neurri normalizatuak.  

- Instalazio-sistema bereziak (irristagarriak eta hauspokoak, besteak 
beste). 

- Ireki eta ixteko sistemak. Perdoiak ateen instalazioan. Irekiera eta 
itxierak. 

- Burdineria eta osagarriak. Ipintzea eta doitzea.  
- Instalazio-lekuan mekanizatzeko teknika, segurtasuna 

mekanizazioan. 
- Instalazio-elementuak finkatzeko produktuak. Ezaugarriak. Motak eta 

aplikazioak.  
  

jarrerazkoak 
- Antolamendua eta ekimena lanean. 
- Emaitzen autoebaluazioa. 
- Ordena eta garbitasuna lanak egitean.  

 
 

5. ZUREZKO ETA DERIBATUZKO ZORUAK IPINTZEA 
 

prozedurazkoak 

- Instalazio-lekua ikuskatu du, eta baoak, eta pareten angeluak eta 
zoruaren mailak egiaztatzea.  

- Instalazio elektrikoak, urekoak, gasekoak, etab. daudela egiaztatzea. 
- Instalatu beharreko osagaiak egiaztatzea.  
- Egin beharreko instalazio motaren arabera zorua prestatzea.  
- Instalazioa zuinkatzea, irizpide ekonomikoak eta funtzionalak kontuan 
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 izanda. 
- Oholak edo oholtxoak arrazoi estetikoen arabera kokapen egokian 

birbanatzea.  
- Lurzorua instalatzeko, instalazio motara egokitutako erremintak eta 

burdineria erabiltzea.  
- Zabalkuntza-junturak aurreikustea. 
- Dokumentazioan deskribatutako elementu osagarriak instalatzea.  
- Kalitatea kontrolatzeko formularioak betetzea.  

  

kontzeptuzkoak 

- Tronadura eta parketa instalatzeko sistema normalizatuak (arrastelen 
gainekoak, flotatzaileak eta zuzenekoa, besteak beste).  

- Tronadura eta parketa. Motak, ezaugarriak eta neurri normalizatuak. 
- Lotura-sistemak (klik sistema eta mihiztadura-sistema, besteak 

beste). 
- Instalazio-sistema bereziak (zoru erradiatzaileak eta zoru teknikoak, 

besteak beste). 
- Perdoiak tronaduraren eta parketaren instalazioan. Zabalkuntza-

junturak. 
- Errodapia. Ipintzea eta doitzea.  
- Instalazio-lekuan mekanizatzeko teknika, segurtasuna 

mekanizazioan. 
- Instalazio-elementuak finkatzeko produktuak. Ezaugarriak. Motak eta 

aplikazioak. 
- Parketa eta tronadura lixatu eta sestran jartzeko teknika.  

  

jarrerazkoak 
- Antolamendua eta ekimena lanean. 
- Emaitzen autoebaluazioa. 
- Ordena eta garbitasuna lanak egitean.  

 
 

6. PARETEN ESTALDURA IPINTZEA 
 

prozedurazkoak 

- Instalazio-lekua ikuskatu du, eta baoak, eta estali beharreko pareten 
angeluak eta planimetria ikuskatzea.  

- Egon daitezkeen instalazio elektrikoak, urekoak, gasekoak, etab. 
daudela egiaztatzea. 

- Instalatu beharreko osagaiak egiaztatzea.  
- Egin beharreko instalazio motaren arabera zorua prestatzea. 
- Instalazioa zuinkatzea, irizpide ekonomikoak eta funtzionalak kontuan 

izanda.  
- Estaldura instalatzea, instalazio motara egokitutako erremintak eta 

burdineria erabili ditu.  
- Elementuen eta/edo angeluen horizontaltasuna egiaztatzea. 
- Erremateak instalatzea, instalazioaren aurreikusitako mugimenduak 

kontuan izanda. 
- Instalazio osagarriak egitea. 
- Erregistroetara iristea ahalbidetzen duten burdineria-sistemak erabiltzea. 
- Kalitatea kontrolatzeko formularioak betetzea.  

  

kontzeptuzkoak 

- Frisoak instalatzeko sistema normalizatuak (zurezko arrastelen eta 
metalezko egituren gainean, besteak beste).  

- Dekorazioko frisoak eta panelak. Motak, ezaugarriak eta neurri 
normalizatuak. 

- Lotura-sistemak (klik sistema eta mihiztadura-sistema, besteak 
beste). 

- Estaldura bereziak (taula fenolikoak eta erretxinazko taulak, besteak 
beste). 

- Ainguratu eta finkatzeko sistemak. Iltzatzea. Kolatzea. Ipintzea eta 
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  doitzea. 
- Perdoiak estaldura-instalazioetan. Zabalkuntza-junturak. 
- Osagarriak eta erremateak. Ertz-babesak, moldurak eta erlaitzak. 

Ipintzea eta doitzea. 
- Instalazio-lekuan mekanizatzeko teknika, segurtasuna 

mekanizazioan. 
- Instalazio-elementuak finkatzeko produktuak. Ezaugarriak. Motak eta 

aplikazioak.  
  

jarrerazkoak 
- Antolamendua eta ekimena lanean. 
- Emaitzen autoebaluazioa. 
- Ordena eta garbitasuna lanak egitean.  

 
 

7. AROTZERIAKO AKABERAK EGIAZTATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Akatsak antzeman eta zuzentzea. Kolpeak, marradurak eta 
marruskadurak, besteak beste.  

- Ukituaren arabera egin beharreko akabera-teknika zehaztea. 
- Akaberako eta errepasoko produktuak aplikatzea. 
- Akaberak prestatu eta aplikatzean segurtasun-baldintzak betetzen 

direla egiaztatzea. 
- Errepaso-tresnak garbitu eta erabiltzeko egoeran uztea. 
- Ontziak eta bilgarriak kendu eta birziklatzea. 
- Kalitatea kontrolatzeko formularioak betetzea.  

  

kontzeptuzkoak 

- Akatsaren arabera, ukituak emateko teknika: brotxa, arrabola eta 
espatulak, besteak beste. 

- Akaberan erabiltzen diren produktuak. 
- Errepasatzeko eragiketetan erabiltzen diren produktuak. Ukituak 

emateko maleta edo tresneria: bernizak, arkatz markatzaileak eta 
masillak, besteak beste.  

- Arotzeriako instalaziorako kalitate-protokoloak.  
- Bilgarriak eta material-hondarrak kendu eta birziklatzeko araudia. 

  

jarrerazkoak 
- Ezarritako jarduteko arauak eta prozedurak betetzea eta 

errespetatzea. 
- Ordena eta garbitasuna lanak egitean. 
- Ingurumen-babesari buruzko araudia betetzea.  

 
 
8. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA INGURUMEN BABESA AROTZERIAKO 
INSTALAZIO ERAGIKETETAN 
 

prozedurazkoak 

- Besteak beste, ebaketa eta konformazioko materialak, erremintak, 
makinak, tresnak eta garraiatzeko bitartekoak manipulatzean istripuen 
sorburu ohikoenak zein diren identifikatzea. 

- Materialak, erremintak eta makinak manipulatzean izan daitezkeen 
arriskuak identifikatzea, eta horiek eskatutako segurtasuneko eta 
norbera babesteko neurriekin lotzea. 

- Segurtasunari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko neurriak 
zehaztea.  

- Arriskuei aurrea hartzeko lehen faktore gisa, instalazioen eta ekipoen 
ordena eta garbitasuna baloratzea. 
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 - Instalazio-prozesuak gauzatzean segurtasun-arauak errespetatzea.  
- Ingurumenaren poluzio-iturriak zein izan daitezkeen identifikatzea.  

  

kontzeptuzkoak 

- Arotzeriako instalazio-prozesuetako laneko arriskuak. 
- Laneko arriskuen prebentzio-neurriak arotzeriako instalazio-

eragiketetan. 
- Laneko arriskuen prebentzioa mekanizazio-eragiketetan.  
- Laneko arriskuen prebentzioa arotzeriako instalaziorako berezko 

karga-eragiketetan, deskargakoetan, eta banaketa eta 
kokapenekoetan. 

- Makinei aplikatzen zaizkien segurtasun-sistemak.  
- Arotzeriako elementuak kargatu, deskargatu eta banatzeko 

eragiketetarako segurtasun-sistemak. Ibilgailuak, eskailerak, 
kargagailuak, igogailuak, etab.  

- Norbera babesteko ekipamendua. 
- Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia.  
- Ingurumena babesteko araudia.  

  

jarrerazkoak 
- Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko 

araudia betetzea. 
- Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko 

araudia aplikatzeak dakartzan onurak ezagutu eta balioestea.  
 
 
d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 
 

1) Sekuentziazioa 
 
Instalazio-prozesuak gauzatzean, oro har, instalatzaileak beste enpresa batzuetako 
langileekin eta azken bezeroarekin harremanetan egon behar duenez, lan egiten 
dueneko enpresaren ordezkari bilakatzen da; beraz, bere jarrera eta itxura erabat zaindu 
behar ditu beti, egiten duen zerbitzuan profesionaltasunaren, seriotasunaren, 
zorroztasunaren eta kalitatearen sentsazioa eman ahal izateko. 
 
Horregatik, moduluari ekiteko, alderdi horiek nabarmendu litezke; jarraian, moduluaren 
edukiak eta ebaluazio-irizpideak aurkeztu eta garatzeko. 
 
Behin aurkezpen hori egin ondoren, arotzeriako instalazio-prozesuari dagozkion faseen 
aurkezpen orokorra egin daiteke. Nabarmendu egingo da dokumentazio teknikoa egoki 
interpretatzearen, eta prozesuaren faseak antolatzearen eta behar bezala 
sekuentziatzearen garrantzia. 
 
Era berean, komenigarria da instalazio zehatz bakoitzak izan ditzakeen beharren 
(materialak, erremintak, osagarriak, etab.) aurreikuspen egokia egin behar dela 
adieraztea, bai horien kopuruari, bai kalitateari dagokionez. Izan ere, instalazioa lantokitik 
kanpo egiten da eta haiek ez dira eskuragarri izango instalazioaren lekuan daudenean; 
eta horrek, ondorioz, ezustekoa ekarriko du. 
 
Prozesua oro har jorratu ondoren, moduluak eskatzen dituen berariazko prozesuak 
garatzen has liteke. Eduki multzo bakoitzak (Ateak eta leihoak instalatzea, 
Arropategiak eta horma-armairuak instalatzea, Zurezko eta deribatuzko zoruak 
ipintzea, Pareten estaldura ipintzea), adierazitako eskakizunez gainera, berezko 
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  zehaztapen batzuk ditu. Horregatik, komenigarria izan liteke praktikak horien 
zailtasunaren arabera sekuentziatzea.  
 
Badira beste bi ikaskuntza-emaitza, edukiei dagokienez independenteak izanik ere, 
aurreko paragrafoan adierazitako multzoetan diseinatzen diren jarduerak oinarritzat hartu 
eta horiekin bat egin behar dutenak. Arotzeriako akaberak egiaztatzearekin, eta 
arotzeriako instalazio-eragiketetan bete beharreko laneko arriskuen prebentzioarekin eta 
ingurumen-babesarekin lotutakoak dira. 
 
Emaitza horiek, arotzeria-instalazioak zuinkatzearekin eta arotzeria-elementuak 
instalatzeko baliabideak zehaztearekin lotutakoak bezalaxe, instalazio-prozesuaren 
egitura orokorrean sartuta daude; baina, azken horietan ez bezala, egiaztapena eta 
prebentzioa lehenengoetan baino berariazkoagoak dira. Horregatik, modu 
sekuentzialagoan sar daitezke planteatzen diren jardueretan, aipatutako jardueren 
arabera zailtasun-maila areagotuta. 

 
Jarduerak garatzeari dagokionez, komenigarria da jarraibide hauek betetzea: 

 
• Arotzeriako edozein instalazio-prozesuri ekin aurretik, jarduera horrek behar duen 

dokumentazio teknikoa zehaztea, jarduerak sorraraziko dituen beharrak zein diren 
jakiteko eta hura bizitza errealaren ezaugarrietara egokitzen saiatzeko. Ikasleek egin 
beharreko zereginak antolatu, sekuentziatu eta programatu behar dira. 

• Edozein motatako eragiketari ekin aurretik, laneko eta ingurumenerako arriskuak 
aztertu eta identifikatu behar dira, eta horiei aurrea hartzeko neurri egokiak hartu. 

• Ondoren, prozesu zehatz bakoitza gauzatuko da, dagokion dokumentazio teknikoari, 
banaketa-planoei, arotzeria-instalaziokoei eta muntaiakoei, instalazio osagarrikoei, 
etab. jarraituz; eta ikasle bakoitzak horiek betetzen direla egiaztatu erregistratu 
beharko dute kalitate-fitxetan. 

• Instalazioa amaitu ondoren, instalatutako elementuak egiaztatu, garbitu eta 
konpontzeko lanak egingo dira.  

• Eskola bakoitza amaitzean, sortutako hondakinak garbitu eta kudeatuko dira (eta, 
hala badagokio, birziklatu ere); eta material, erreminta eta makina guztiak bilduko 
dira, bizileku bat balitz bezala. 

 
2) Alderdi metodologikoak 
 
Hasiera batean modulua nabarmen prozedurazkoa bada ere, kontzeptuzko edukiekin 
konbinatu behar da. Horregatik, fase bakoitzean beharrezkoak suertatzen dira 
irakaslearen azalpen-jarduerak, nagusitu beharreko metodologia “egiten ikastekoa” bada 
ere. Izan ere, prozesua oro har ulertzeko, funtsezkoa da ikasleei jasotako kontzeptu 
teorikoak banaka praktikan jartzeko aukera emango dien ariketak egitea. 
 
Moduluaren ezaugarriak direla eta, ikaskuntzaren emaitza batzuk zeharkakoak izango 
dira moduluaren barruan, eta gainerakoak egitean errepikatuko dira; hots: Ateak eta 
leihoak instalatzea, Arropategiak eta horma-armairuak instalatzea, Zurezko eta 
deribatuzko zoruak ipintzea, Pareten estaldura ipintzea. Ikaskuntzaren emaitza 
horiek gero eta konplexuagoak izan behar dute ikasleek horiek gauzatzen trebakuntza 
handiagoa lortzen duten heinean. 

 
Instalazio-prozesuak egiteko, beharrezkoa izango da benetako objektuak eskura izatea. 
Horretarako, irakasle taldeak lehen kurtsoko moduluetan (adibidez, Arotzeriako 
oinarrizko eragiketak) garatu behar diren praktiken ezaugarriak koordinatu behar ditu, 
dagokion modulua ikastearen emaitzazko objektuak beraiek instalatzeko erabil daitezen. 
 
Irakasleak, nahitaez, moduluko ikasle bakoitzaren ikasteko prozesuaren jarraipen 
hurbilekoa eta banakakoa egin behar du. 
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Arotzeriako instalazio-sistemen, burdineriaren eta prozesuen etengabeko bilakaeraren 
ondorioz, eta produktuak material berriak agertzearen, eta dekorazio-joeren 
aldagarritasun eta bilakaeraren ondorioz ere, ezinbestekoa suertatzen da moduluko 
ikasleek “ikasten ikasteko” gaitasuna lortzea. Izan ere, profesional gisa haien jardunbide 
egokia sektorean izaten diren aldaketetara egokitzearen mende izango baita. 
 
Horretarako, jarduerek bultzatu egin beharko dute haien partaidetza erabakiak hartzeko 
garaian, arazoak ebazteko ikasleek soluzioak bilatzeari lehentasuna emanda. Horrekin, 
haien heldutasun profesional handiago lortuko dute, bai eta inplikazio handiagoa ere 
ikasteko prozesuan.  
 
Modulua amaitzean, ikasleak gai izango dira arotzeria-instalazioa hasiera batean 
ezarritako eskakizunen eta kalitatearen arabera egiteko; betiere, indarrean dagoen 
araudia aplikatuta, laneko eta ingurumenerako arriskuen prebentzioari buruzkoa barne 
dela. 
 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 

 
 Arotzeriako instalazioak zuinkatzea: 

• Arotzeriako instalazio-planoak interpretatzea.  
• Instalazioa zuinkatzea. 
• Proiektuak izan ditzakeen desbideratzeekiko zuzenketak egitea, hala badagokio. 

 
 Arotzeria-elementuak instalatzeko baliabideak zehaztea: 

• Arotzeriako instalazio-prozesuen orriak interpretatzea. 
• Arotzeriako instalaziorako makineria eramangarria erabili, erregulatu eta 

mantentzea. 
• Arotzeriako burdineria instalatzeko txantiloiak eta osagarriak erabiltzea. 

 Ateak eta leihoak instalatzea: 
• Beharrezko elementuak ondoren instalatzeko muntatzea. 
• Dokumentazio teknikoaren jarraibideak betez, burdineria obran instalatu eta 

mekanizatzea. 
• Ateak eta leihoak instalatzea, fabrikatzailearen zehaztapenak eta instalazio mota 

kontuan izanda. 
• Proiektuaren zehaztapenen arabera erremateak eta osagarriak ipintzea.  
• Pertsianak instalatzea. 

 
 Arropategiak eta horma-armairuak instalatzea: 

• Instalazio-lekua, baoen neurriak eta mailak, zoruak eta paretak ikustea.  
• Besteak beste, egon daitezkeen instalazio elektrikoak, urekoak eta gasekoak 

daudela egiaztatzea. 
• Muntaia-faseak instalazioaren arabera zehaztea. 
• Egitura-elementuak eta moduluak ezarritako ordenan instalatzea eta sestran 

jartzea. 
• Elementu mugikorrak (ateen eta tiraderen aurrealdeak, osagarriak) instalatzea. 

Estutzea.  
• Burdineria (gorbata-altzariak, oinetako-altzariak eta kako-altzari eraisgarriak, 

besteak beste) instalatzea, eta horien funtzionamendua egiaztatu du.  
• Proiektuaren zehaztapenen arabera erremateak ipintzea. 
• Elementu mugikorrak (orriak) instalatu eta erregulatzea, proiektuko jarraibideen 

arabera. 
 
 Zurezko eta deribatuzko zoruak ipintzea: 
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  • Instalazio-lekua ikuskatu du, eta baoak, eta pareten angeluak eta zoruaren mailak 
egiaztatzea.  

• Egon daitezkeen instalazio elektrikoak, urekoak, gasekoak, etab. daudela 
egiaztatzea. 

• Egin beharreko instalazio motaren arabera zorua prestatzea. 
• Instalazioa zuinkatzea, irizpide ekonomikoak eta funtzionalak kontuan izanda. 
• Lurzorua instalatzeko, instalazio motara egokitutako erremintak eta burdineria 

erabiltzea.  
 
 Pareten estaldura ipintzea: 

• Instalazio-lekua ikuskatu du, eta baoak, eta estali beharreko pareten angeluak eta 
planimetria ikuskatzea.  

• Egon daitezkeen instalazio elektrikoak, urekoak, gasekoak, etab. daudela 
egiaztatzea. 

• Egin beharreko instalazio motaren arabera zorua prestatzea. 
• Instalazioa zuinkatzea, irizpide ekonomikoak eta funtzionalak kontuan izanda.  
• Estaldura instalatzea, instalazio motara egokitutako erremintak eta burdineria 

erabili ditu.  
• Erremateak instalatzean, instalazioaren aurreikusitako mugimenduak kontuan 

hartzea (zabalkuntza eta uzkurdura). 
 
 Arotzeriako akaberak egiaztatzea: 

• Akatsak antzeman eta zuzentzea. Kolpeak, marradurak eta marruskadurak, 
besteak beste.  

• Ukituaren arabera egin beharreko akabera-teknika zehaztea. 
• Aplikatzen diren tresnen bitartez, ukituetarako akabera produktuak ematea. 

 
 Laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa arotzeriako instalazio-

eragiketetan: 
• Besteak beste, ebaketa eta konformazioko materialak, erremintak, makinak, 

tresnak eta garraiatzeko bitartekoak manipulatzean istripuen sorburu ohikoenak 
zein diren identifikatzea.  

• Arriskuei aurrea hartzeko lehen faktore gisa, instalazioen eta ekipoen ordena eta 
garbitasuna baloratzea. 

• Instalazio-prozesuak gauzatzean segurtasun-arauak errespetatzea.  
• Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzea. 
• Ingurumen-babesari buruzko araudia betetzea. 
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9 lanbide-modulua 
ZUREZKO EGITUREN INSTALAZIOA 
 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Zurezko egituren instalazioa 

Kodea: 0781 

Heziketa-zikloa: Instalazioa eta altzari-hornikuntza 

Maila: Erdiko maila 

Lanbide-arloa: Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa 

Iraupena: 105 ordu 

Kurtsoa: 2.a 

Irakasleen espezialitatea: 
Arotzeriako eta altzarigintzako fabrikazioa eta 
instalazioa 
(Lanbide Heziketako irakasle teknikoa) 

Modulu mota: 
Konpetentzia-atal honi lotuta dago: 

UC0886_2: Zurezko egituren instalazioak egitea. 

Helburu orokorrak: 2.a / 3.a / 4.a / 5.a / 8.a / 9.a / 10.a / 11.a / 12.a / 13.a 
/ 15.a / 16.a / 17.a 

 
 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Zurezko egituren instalazioak zuinkatzen ditu, proiektuaren dokumentazio teknikoa 
interpretatuta, eta markatzeko, egiaztatzeko eta sestran jartzeko eragiketak eginda. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Instalazioa behar bezala gauzatuko dela ziurtatzeko beharreko dokumentazioa 
obran interpretatu du. 

b) Datuak egiaztatzeko beharrezko tresnak eta lanabesak hautatu ditu. 
c)  Instalazioa segurtatzeko beharreko neurketak egin ditu. 
d)  Finkatzeko burdineria euskarrira egokitzen dela egiaztatu du. 
e)  Proiektuan zehaztutako funtsezko puntuak markatu ditu. 
f)  Hala egokitu denean, proiektuak izan ditzakeen desbideratzeetarako zuzenketak 

ezarri ditu. 
 

2. Zurezko egiturak instalatzeko baliabideak zehazten ditu, materialak biltzen ditu, eta tresneria 
eta erremintak prestatzen ditu. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a)  Instalazio-proiektuan zehaztutako materialak eta bitartekoak eskuragarri daudela 
egiaztatu du. 

b)  Hala egokitu denean, hornitzaileei materialak eskatu dizkie. 
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c)  Tresneria eta erremintak eraginkor daudela egiaztatu du. 
d)  Behar duten tresneria eta erremintak prest jarri ditu. 
e)  Laneko planak prestatzen parte hartu du. 
f)  Garraio-beharrak planifikatu ditu. 

 
3. Zurezko eskailerak eta barandak instalatzen ditu, eta horien elementuak dokumentazio 
teknikoaren arabera finkatuta eta estututa. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a)  Eskailera baten elementuak mihiztatzeko sistemak eta lotzeko bitartekoak 
ebaluatu ditu. 

b)  Formaz eta kurbadura bikoitzaz piezak muntatzeko beharreko txantiloiak egin ditu. 
c)  Eskailera-mailen atalak aurretik muntatu ditu, muntaia errazteko. 
d)  Erabili beharreko makina bakoitzerako parametroak eta osagarriak ezarri ditu. 
e)  Barandaren elementuen lotura mekanizatu du. 
f)  Zankabea edo kremailera eraikuntzan finkatu du proiektuan ezarritako 

elementuekin. 
g)  Atalak euren artean doitzeko ebaketak egin ditu, berariazko makineriaren eta 

erreminten bidez. 
h)  Barandaren elementuak finkatu ditu eta, ondoren, horien amaierako doitze-lanak 

egin eta dekorazio-elementuak ipini ditu. 
i)  Instalazio-lekua garbitu du eta entregatzeko baldintzetan utzi du. 
j)  Kalitatea kontrolatzeko formularioak bete ditu. 

 
4. Dekorazioko sabaiak eta kasetoidurak instalatzen ditu, eta elementu osagarriak 
mekanizatzen ditu (moldurak, hariak eta zeramika, besteak beste), altuerako finkatze-teknikak 
erabilita. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Piezak kodeen bidez identifikatu ditu, horiek amaieran instalazioan errazago 
muntatzeko. 

b) Planoek egituran duten elkargunea soluzionatu du, loturen eta ebaketen bidez. 
c) Piezak oinarrizko makineria eramangarriaren eta berariazkoaren bitartez 

mekanizatu ditu. 
d) Finkatzeko burdineria eta produktuak hautatu ditu. 
e) Aldamioak edo goratzeko elementuak sabaiaren arabera antolatu ditu. 
f) Proiektuaren zehaztapenetatik abiatuta elementuak muntatu ditu. 
g) Egitura-elementuak euskarrian edo heltzeko materialean finkatu ditu, egitura 

sestran jarrita. 
h) Instalazio osagarriak egin ditu. 
i) Instalazio-lekua garbitu du eta entregatzeko baldintzetan utzi du.  
j) Kalitatea kontrolatzeko formularioak bete ditu. 

 
5. Egiturak instalatzeko zurezko piezak mekanizatzen ditu, eta haien elementuak mihiztaduren 
eta burdineriaren bidez konposatzen ditu. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Instalazio-lekuaren mailak edo lautasuna egiaztatu ditu. 
b) Egituraren burdineria hautatu du, instalazio-proiektuaren ezaugarri teknikoak 

kontuan izanda. 
c) Piezen kodetzea kontuan hartu du, horiek instalazioan errazago muntatzeko. 
d) Piezen, ebaketen eta doikuntzen posizionatzea trazatu du. 
e) Elementuak finkatzeko txantiloiak eta euskarriak erabili ditu. 
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f)  Makineria eramangarriaren eta erreminten bidez, elementuak euren artean 
doitzeko ebakiak mekanizatu ditu. 

g) Egituraren euskarri diren finkatze-elementuak instalatu ditu. 
h) Egituraren gainerakoa estutu du, beharrezko elementuak finkatuta. 
i) Aldamioak edo goratzeko elementuak egituraren arabera antolatu ditu. 
j) Instalazio-lekua garbitu du eta entregatzeko baldintzetan utzi du. 
k) Kalitatea kontrolatzeko formularioak bete ditu. 

 
6. Akabera eta tratamendu prebentiboak aplikatzen ditu, produktuen, tresnen eta bitartekoen 
hautaketa justifikatzen du, eta horiek baliabide mekanikoen eta eskuzkoen bidez aplikatzen ditu. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Akaberako produktuak dagozkion parametroen arabera antzeman ditu 
(fabrikatzailearen argibideak, instalazio mota, kokapena eta aurreikusitako 
erabilera). 

b) Produktuak manipulatu ditu, segurtasun-orriak errespetatuz. 
c) Fabrikatzailearen fitxan zehaztutako proportzionaltasuna errespetatuz nahasi ditu 

produktuak. 
d) Produktuak tratatu beharreko azalerarako kantitate egokian prestatu ditu. 
e) Akaberako eta prebentzioko produktuak aplikatu ditu, fabrikatzaileak adierazitako 

trenen eta osagarrien bidez. 
f) Neurtzeko ontziak eta erremintak ondoren erabiltzeko baldintzetan utzi ditu. 
g) Ontziak eta produktu-hondarrak kudeatzaile baimendu baten bitartez kendu ditu. 

 
7. Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzen ditu, 
zurezko egiturak instalatzeko eragiketei lotutako arriskuak, eta horiei aurrea hartzeko neurriak 
eta ekipoak identifikatuta. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Materialak, erremintak, tresnak, makinak eta garraiobideak manipulatzeak 
dakartzan arriskuak identifikatu ditu. 

b) Besteak beste, mekanizazioko materialak, erremintak, makinak eta tresnak 
manipulatzean istripuen sorburu ohikoenak zein diren identifikatu du. 

c) Makinen segurtasun-elementuak (babesak, alarmak eta larrialdietarako 
geldialdiak, besteak beste) eta mekanizatzeko eragiketetan erabili behar den 
norbera babesteko ekipamendua (oinetakoak, begien babesa eta jantziak, besteak 
beste) zerrendatu ditu. 

d) Materialen, erreminten eta makinen manipulazioa segurtasuneko eta norbera 
babesteko neurriekin erlazionatu du. 

e) Mekanizazio-eragiketak prestatu eta egiteko hartu behar diren segurtasuneko eta 
norbera babesteko neurriak zehaztu ditu. 

f) Arriskuei aurrea hartzeko lehen faktore gisa, instalazioen eta tresneriaren ordena 
eta garbitasuna balioetsi ditu. 

g) Segurtasun-arauak errespetatuz erabili ditu makinak. 
h) Ingurumenaren poluzio-iturriak zein izan daitezkeen identifikatu du. 

 
 
c) Edukiak 
1.  ZUREZKO EGITUREN INSTALAZIOAK ZUINKATZEA 
 

prozedurazkoak 
- Egiturak instalatzeko planoak interpretatzea. 
- Instalazioak kalkulatzeko berariazko informatika-programak 

erabiltzea. 
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- Datuak egiaztatzeko tresnak eta neurgailuak hautatzea. 
- Instalazioa segurtatzeko beharreko neurketak egitea. 
- Neurtzeko eta sestran jartzeko tresnak maneiatzea. 
- Finkatzeko euskarrietarako burdineria egiaztatzea. 
- Proiektuan zehaztutako funtsezko puntuak markatzea. 
- Proiektuak izan ditzakeen desbideratzeekiko zuzenketak egitea, hala 

badagokio. 
  

kontzeptuzkoak 

- Egiturak instalatzeko planoak. Sinbologia. 
- Instalazioak kalkulatzeko berariazko informatika-programak. 
- Instalazio-prozesuak. Zertxak. Pasaguneak. Instalazio handiak. 

Garraiatu, kargatu eta deskargatzeko bitartekoak. 
- Neurtzeko eta sestran jartzeko trenak eta lanabesak (detektagailuak, 

goniometroak, inklinometroak eta laser-nibelak, besteak beste). 
- Zolatak finkatzeko sistemak. Zimendatze motak. Lurrak. Finkatzeko 

euskarriak (igeltsuzko eta adreiluzko trenkadak, besteak beste). 
- Instalazio osagarriak. Iturgintza. Elektrizitatea. Ura. Iraunkortasunetik 

abiatutako hautabideak. 
  

jarrerazkoak 
- Antolamendua eta ekimena lanean. 
- Ordena eta metodoa lanak egitean. 
- Zorroztasuna planoak eta neurriak maneiatzean, eta horiek instalazio-

lekura eramatean. 
 
 

2. ZUREZKO EGITURAK INSTALATZEKO BALIABIDEAK ZEHAZTEA 
 

prozedurazkoak 

- Instalazio-proiektuan zehaztutako materialak eta bitartekoak 
eskuragarri daudela egiaztatzea. 

- Hala badagokio, hornitzaileei materialak eskatzea. 
- Zurezko egiturak instalatzeko prozesu-orriak interpretatzea. 
- Tresneria eta erremintak eraginkor daudela egiaztatzea. 
- Behar duten tresneria eta erremintak prest jartzea. 
- Laneko planak prestatzen parte hartzea. 
- Garraio-beharrak planifikatzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Zurezko egiturak instalatzeko makina eramangarriak. Ezaugarriak. 
Fresatzeko makina, ingletatzeko makina eta zerra zirkularra, besteak 
beste. Ordezko piezak eta erremintak 

- Erabiltzen diren materialak antzematea: zur zerratua, PSL zur ijeztua 
eta LVL zur mikroijeztua, besteak beste.  

- Zurezko egiturak instalatzeko prozesu-orriak. 
- Materialen, erreminten eta makina eramangarrien zerrenda.  
- Zurezko egiturak instalatzeko burdineriaren, ainguren eta txantiloien 

zerrenda. 
  

jarrerazkoak - Antolamendu-teknikak aintzat hartu eta baloratzea. 
- Egindako lanaren kalitatearekiko ardura. 

 
 

3. ZUREZKO EGITURAK INSTALATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Eskailera baten elementuak mihiztatzeko sistemak eta lotzeko 
bitartekoak ebaluatzea. 

- Formaz eta kurbadura bikoitzaz piezak muntatzeko beharreko 
txantiloiak egitea. 

- Eskailera-mailen atalak aurretik muntatzea, muntaia errazteko. 
- Erabili beharreko makina bakoitzerako parametroak eta osagarriak 
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ezartzea. 
- Barandaren elementuen lotura mekanizatzea. 
- Zankabea edo kremailera eraikuntzan finkatzea proiektuan ezarritako 

elementuekin. 
- Atalak euren artean doitzeko ebaketak egitea, berariazko 

makineriaren eta erreminten bidez. 
- Barandaren elementuak finkatzea eta, ondoren, horien amaierako 

doitze-lanak egin eta dekorazio-elementuak ipintzea. 
- Instalazio-lekuan garbiketa egitea eta entregatzeko baldintzetan 

uztea.  
- Kalitatea kontrolatzeko formularioak betetzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Eskailerak instalatzeko proiektuak: motak, zehaztapenak eta 
materialen zerrendak. 

- Lotzeko eta mihiztatzeko sistemak. 
- Lotura-elementuak eta burdineria. 
- Mihiztatzeko makinak eta txantiloiak. 
- Garraiatu eta goratzeko bitartekoak. Eskailerak, zinbriak, dorre 

mugikorrak eta aldamio modularrak.  
- Europar Erkidegoko eta tokiko ingurumen-araudia. 

  

jarrerazkoak - Zuhurtasuna prestaketan. 
- Jasotzen dituen aginduak interpretatu eta burutzerakoan arduraz jokatzea. 

 
 

4.  DEKORAZIO SABAIAK INSTALATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Piezak kodeen bidez identifikatzea, horiek amaieran instalazioan 
errazago muntatzeko. 

- Planoek egituran duten elkargunea soluzionatzea, loturen eta 
ebaketen bidez. 

- Piezak oinarrizko makineria eramangarriaren eta berariazkoaren 
bitartez mekanizatzea. 

- Finkatzeko produktuak eta burdineria hautatu eta erabiltzea. 
- Aldamioak edo goratzeko elementuak sabaiaren arabera ipini eta 

antolatzea. 
- Proiektuaren zehaztapenetatik abiatuta elementuak muntatzea. 
- Egitura-elementuak euskarrian edo heltzeko materialean finkatzea, 

egitura sestran jarrita. 
- Instalazio osagarriak egitea. 
- Instalazio-lekua garbitzea eta entregatzeko baldintzetan uztea. 
- Kalitatea kontrolatzeko formularioak betetzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Dekorazio-sabaiak historian zehar. Sabaien tipologia: egiturazkoak, 
aizunak, jarraituak eta plaketakoak. Motak: akustikoak, termikoak eta 
suaren aurkakoak. 

- Dekorazio-sabaietarako zuraren eta produktu deribatuen motak. 
- Instalazio-sistemak. Oholeria. Juntura irekiko oholeria. Sareto 

modularrak. Plakak eta kasetoiak. 
- Eraikuntza-sistemak. Habeak. Taulak. Kasetoidurak eta akustikoak. 
- Eraikuntza-irtenbideak. Planoen elkargunea: mihiztadura, jangunea 

eta burdineria, besteak beste. 
- Garraiatu eta goratzeko bitartekoak. Eskailerak, zinbriak, dorre 

mugikorrak eta aldamio modularrak. 
- Mekanizatzeko eta neurtzeko berariazko erremintak. 
- Finkatzeko bitartekoak. 
- Europar Erkidegoko eta tokiko ingurumen-araudia. 
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jarrerazkoak - Jardunean arduraz eta zuhurtasunez jokatzea. 
- Laneko arriskuen prebentzioa goratze-elementuak manipulatzean. 

 
 

5. ZUREZKO EGITURAK INSTALATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Instalazio-lekuaren mailak edo lautasuna egiaztatzea. 
- Egiturarako burdineria hautatu eta erabiltzea. 
- Piezen kodetzea identifikatu eta interpretatzea, instalazioa errazteko. 
- Piezen, ebaketen eta doikuntzen posizionatzea trazatzea. 
- Elementuak finkatzeko txantiloiak eta euskarriak erabiltzea. 
- Makineria eramangarriaren eta erreminten bidez, elementuak euren 

artean doitzeko ebakiak mekanizatzea. 
- Egituraren euskarri diren finkatze-elementuak instalatzea. 
- Egituraren gainerakoa estutzea, beharrezko elementuak finkatuta. 
- Aldamioak edo goratzeko elementuak egituraren arabera ipini eta 

antolatzea. 
- Instalazio-lekua garbitzea eta entregatzeko baldintzetan uztea.  
- Kalitatea kontrolatzeko formularioak betetzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Euskarriak. Motak. Ainguratzeko sistemak. 
- Finkatzeko bitarteko mekanikoak. Barneko horma-bularrak, ezkutuko 

horma-bularrak eta oinarri erregulagarriak, besteak beste. 
- Piezak kodetzeko sistemak. 
- Isolamendu-materialak. Termikoa. Akustikoa. 
- Neurtuko eta kontrolatzeko erremintak. Nibelak eta zintak. 
- Muntaiarako berariazko erreminta eramangarriak. Zinta amaigabe 

eramangarria, kate-zerrak, erretestatzeko makinak, zulatzeko makina 
gidatuak eta eskopleatzeko makina eramangarriak, besteak beste. 

- Itsasgarriak. Aplikagailu itsasgarriak. Itsasteko sistemak. 
- Garraiatu eta goratzeko bitartekoak. Eskailerak, zinbriak, dorre 

mugikorrak eta aldamio modularrak. 
- Europar Erkidegoko eta tokiko ingurumen-araudia. 

  

jarrerazkoak 
- Arazoak sortzen direnean konponbide teknikoak emateko interesa. 
- Ordena eta garbitasuna prozesuaren faseetan. 
- Ardura bakarlanean zein talde-lanean. 

 
 

6. AKABERA ETA TRATAMENDU PREBENTIBOAK APLIKATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Akaberako produktuak dagozkion parametroen arabera antzematea 
(fabrikatzailearen argibideak, instalazio mota, kokapena eta 
aurreikusitako erabilera). 

- Segurtasun-orriak errespetatuz produktuak manipulatzea. 
- Fabrikatzailearen fitxa errespetatuz produktuak nahastea. 
- Produktuak tratatu beharreko azalerarako kantitate egokian prestatzea. 
- Akaberako eta prebentzioko produktuak aplikatzea, fabrikatzaileak 

adierazitako trenen eta osagarrien bidez. 
- Erremintak eta ontziak garbitu eta egokitzea. 
- Ontziak maneiatzea.  
- Ontziak eta produktu-hondarrak kudeatzaile baimendu baten bitartez 
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gaika bereiztea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Eskuzko akaberarako produktuak. Nahasteak. 
- Produktuak aplikazio-tresneriaren eta -tekniken arabera prestatzeko 

prozesua. 
- Akaberako produktuen arriskugarritasuna. Ontzi motak. 

Fabrikatzailearen argibide-fitxak eta segurtasun-orriak. Fitxategiak. 
- Akaberako produktuak manipulatu, nahasi eta maneiatzearen berezko 

arriskuak. 
- Larrialdietarako protokoloak. Sutea. Leherketa. Toxikotasuna. 
- Akaberako produktuen hondakinak kudeatzea. 

  

jarrerazkoak - Ordena eta garbitasuna prozesua egitean. 
- Ingurumenarekiko errespetua azaltzea.  

 
 
7. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA INGURUMEN BABESA ZUREZKO 
EGITURAK INSTALATZEKO ERAGIKETETAN 
 

prozedurazkoak 

- Materialak, erremintak, tresnak, makinak eta garraiobideak 
manipulatzeak dakarren arriskugarritasun-maila identifikatzea. 

- Besteak beste, ebaketa eta konformazioko materialak, erremintak, 
makinak eta tresnak manipulatzean istripuen sorburu ohikoenak zein 
diren identifikatzea. 

- Erabili behar diren makinen eta norbera babesteko ekipamenduaren 
segurtasun-elementuak mekanizazio-eragiketekin lotzea. 

- Materialen, erreminten eta makinen manipulazioa eskatutako 
segurtasuneko eta norbera babesteko neurriekin lotzea. 

- Mekanizazio-eragiketak prestatu eta egiteko hartu behar diren 
segurtasuneko eta norbera babesteko neurriak zehaztea. 

- Arriskuei aurrea hartzeko lehen faktore gisa, instalazioen eta ekipoen 
ordena eta garbitasuna baloratzea. 

- Makinekin eragiketak egitea, segurtasun-arauak errespetatuz.  
- Ingurumenaren poluzio-iturriak zein izan daitezkeen identifikatzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Laneko arriskuen prebentzioari buruzko neurriak zehaztea. 
- Laneko arriskuen prebentzioa muntaia-eragiketetan. 
- Norbera babesteko ekipamendua. 
- Muntaia-makinei aplikatzen zaizkien segurtasun-sistemak. 
- Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzea. 
- Ingurumen-babesari buruzko araudia betetzea. 

  

jarrerazkoak - Ordena eta metodoa lanak egitean. 
- Lanak egitean ordena eta garbitasuna balioestea. 

 
 
d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 
 

1) Sekuentziazioa 
 
Berori osatzen duten multzoak aztertu ondoren, Zurezko egituren instalazioa lanbide-
modulu honetarako sekuentzia ordenatu bat kontuan har daiteke.  
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Lehen multzoan, hasiera batean, hezkuntza-ingurune batetik eta ingurune profesional 
batetik ere jorra daitezkeen zurezko egitura esanguratsuenak zehazteko alderdiak 
lantzen dira.   
 
Alderdi hauen gainean lan egingo da: planoak eta zuinketak, beharrezko tresnak, kargen 
mugimenduaren alde logistikoak, instalazio-lekuari buruzko azterlana eta dagozkion 
gremioak. 
 
Ondoren, instalazio-prozesua, kontuan hartu beharreko faseak, erremintak, lanabesak, 
tresneria eta dagokion burdineria. Instalazioa kalitate-baldintzetan egiteko, zerrendak eta 
kronogramak aurreikusi eta maneiatzearen garrantzia ikusiko da. 
 
Hurrengo hiru multzoetan, landu eta instalatuko ditugun egitura motak zehazten dira. 
Zurezko eskailerak, sabaiak eta egiturak dira. Hiru instalazio mota horiek garrantzitsuak 
dira eta bakoitzak bere berezitasunak ditu. Moduluaren barruan, ikasketa-ordu gehien 
behar dituzten multzoak eta ezagupenak dira.  
 
Ondoren, bi multzo jorratuko dira. Batek zurezko egituren instalazioetarako akaberak 
aztertzen ditu (kokalekuan zura babesteko aplikatzen diren produktuak eta sistemak 
jorratzen dira); eta bestea instalazioaren esparruko prebentzioari eta ingurumenari 
buruzkoa da. 
 
Oso kontuan hartu behar da ziklo honetan (bigarren kurtsoan) instalazioari buruzko hiru 
modulu irakasten direla eta bakoitzak berariazko ezagupenak dakartzala. Hala ere, 
lotura-puntu batzuk adierazi behar dira, bai eta modulu bakoitzaren lanak eta jarduerak 
hurbildu ahal izateko sekuentziak ere.  
 
Lanbide-modulua behar bezala garatzeko, oso garrantzitsua izango da jardueretan eman 
beharreko denborak esleitzea. Hiru multzotan, elementuak instalatzeko jarduerek 
garrantzi handia dute, nahiz eta gainerako multzoetan ere beharrezko denbora eman 
behar den. 
 
2) Alderdi metodologikoak 
 
Irakatsi eta ikasteko jarduerei heltzeko erak eredu komuna izan behar du, eta jarduera 
errazenetatik hasi beharko da, pixkanaka horien zailtasuna areagotuta. Komenigarria da 
ikasleei jarduera jakin bat proposatzea eta hura gauzatzeko zein behar dituzten ikustea. 
 
Oso garrantzitsua da zikloko gainerako instalazio-moduluekin koordinatzea; batik bat, 
antzeko multzoak jorratzen dituzten alderdietan (prebentzioari eta ingurumenari 
dagokienez) eta dokumentazio teknikoa interpretatzearekin lotutako alderdietan. 
 
Komenigarria dirudi prebentzioari eta segurtasunari buruzko edukiak programazioa 
osatuko duten unitate didaktikoetako edukietan eta jardueretan zehar landu ahal izatea. 
Egokiagoa izan daiteke horiek modu planifikatuan lantzea, beharra sortzen den uneetan, 
berezko multzo edo unitate didaktiko gisa baino.  
 
Komenigarritzat jotzen da multzo batzuk proiektu-mailan lantzea. Irakaslearen laguntzaz, 
ikasleek soluzioak bilatzen inplikatu behar dute; planoak ulertu, egin eta interpretatu 
behar dituzte, egin beharreko mekanizazioak ikusi, beharrezko erreminta edo makineria 
aukeratu eta horren egoera eta maneiua egiaztatu. 
 
Proposamen horrek aukera ematen digu ikasleak parte aktiboa izateko eta irakaslearen 
azalpenei jarraitzera ez mugatzeko. Ikasleek soluzioak bilatzen parte hartu beharko dute. 
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Proiektu horietako bakoitzak, muntaiaren emaitzekin batera, dagokion balioespena du 
eta, ebaluazio bakoitzerako proposatutako beste jardueren kalifikazioekin, ebaluazioaren 
azken nota ematen du. 
 
Kontzeptuzko azalpenetan, gomendagarria da informatika-programen bidezko 
aurkezpenak erabiltzea, ikasleek gauzatu behar duten prozesua nolakoa den argiro ikus 
dezaten.  
 
Prozedurazkoagoak diren azalpenetan, irakasleak ikasleen aurrean erakustaldi bat 
egingo du, puntu garrantzitsuak nabarmenduta, ondoren horiek aintzat har daitezen. 
 
Jorratu beharreko instalazio-lan jakin batzuen konplexutasuna eta bolumena kontuan 
izanda, logikoa izan daiteke proiektuak taldean egitea. Horretarako, ikasle kopuruaren 
arabera, partaidetza-maila handiena lortzeko helburuarekin banatuko dira zereginak. 
 
Egitura batzuk, benetako tamainan muntatu ezin balira, eskala txikiagoan muntatu behar 
dira, baina aurreikusitako prestakuntza-helburuak galdu gabe arrazoi horren ondorioz. 
 
Komenigarritzat jotzen da jarrerekin eta portaerekin lotutako edukietan arreta berezia 
jartzea. Horiek garrantziz jorratu behar dira, bai hezkuntzaren arloan, bai lanaren arloan 
asko balioesten badira. Plangintzaren eta kontrolaren garrantziarekin lotutako jarrerazko 
eduki horietako batzuk lehentasunez balioetsi behar dira. 
 
Oso garrantzitsua da, besteak beste, alderdi hauek nabarmentzea: lanak ondo egitearen 
garrantzia, laneko bitartekoekiko erantzukizuna, ingurune seguruetan moldatzeko kezka, 
etab.  
 
Halaber, kurtsoan zehar enpresa esanguratsuetara heziketa-bisitaldi batzuk egingo dira, 
ikasleei lantokiko lanbide-moduluan, heziketa-ziklo beraren barruan, eta, ondoren, 
dagoeneko modu behin betikoagoan, langile gisa etorkizunean integratu beharko 
duteneko errealitatearen eta lan-ingurunearen sentsazioa helarazteko. 

 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 

 
Multzo guztien garrantzia kontuan izanda ere, moduluaren barruan hiru daude funts 
handienekotzat har daitezkeenak. Jarraian, jarduera esanguratsuenak adierazten dira. 

  
 Eskailerak instalatzea: 

• Eskailera-proiektuak. Eskailera motak. Irudikapena. Sinboloak. 
• Eskailera baten zatiak. Eskailerak zehazteko planoak. Mailagain-lerroa. 
• Lotzeko eta mihiztatzeko sistemak. Loturak eta burdineria. 
• Eskailerak eraikitzea. Segurtasuna. 
• Zurezko eskailerak muntatzea. 
• Instalazio-lekuan eskailerak trazatzea.  
• Muntaiarako makineria eramangarria. 
• Segurtasuna eta prebentzioa eskaileren muntaian. 
• Eskailerekin lotutako araudia. 

 
 Zurezko sabaiak instalatzea: 

• Sabaiak. Motak. Erabiltzen diren materialak. 
• Oholeria. Juntura irekiko oholeria. 
• Plaketako sabaiak. 
• Kasetoidurak eta kasetoiak. 
• Finkatzeko bitartekoak. Grapak. Puntak. Takoak. Tirafondoak. 
• Neurtzeko/trazatzeko eta muntatzeko erremintak eta tresneria. 
• Goratzeko tresneria. Eskailerak. Aldamioak. Jasogailuak. Segurtasuna. 
• Sabaik eraikitzeko materialak. Euskarri-elementuak. Habeak. 
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• Zurezko sabaietarako eraikuntza-soluzioak. 
• Sabaiak sestran jartzeko burdineria. Hagaxkak. Pletinak. Tiranteak. Gidariak. 
• Beste gremio batzuekin lotutako sabaietako lanak. 

 
 Zurezko egiturak instalatzea: 

• Zimenduak. Sotoko instalazioak. Hormigoizko hormak. Isolamendua. 
• Ainguratzeko sistemak. Bernoak. Angeluak. Barra metalikoak. Torlojuak eta 

azkoinak. 
• Finkatzeko bitartekoak. Larakoak. Bernoak. Oinarri erregulagarrietako horma-

bularrak. 
• Isolamendua.  
• Piezak kodetzeko sistemak. Kodeak. Etiketak. Irakurgailuak. 
• Neurketa eta trazadura. 
• Erreminta eramangarria. 
• Itsasgarriak. 
• Garraiatu eta goratzea.  
• Egitura-piezak mekanizatzea. Zertxak.  
• Zurezko pieza trinkoekin eraikitzeko sistema. 
• Egitura arinak eraikitzeko sistema. 
• Estalkiak. 
• Gremioekiko harremana instalazioan. 
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 10 10. lanbide-modulua 
INGELES TEKNIKOA 
 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Ingeles teknikoa 

Kodea: E100 

Heziketa-zikloa: Instalazioa eta altzari-hornikuntza 

Maila: Erdiko maila 

Lanbide-arloa: Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa 

Iraupena: 33 ordu 

Kurtsoa: 1.a 

Irakasleen espezialitatea: 
Ingelesa 
(Bigarren Irakaskuntzako irakaslea) 

Modulu mota: Zeharkako modulua 

Helburu orokorrak: Kualifikazioen Europako Esparruko funtsezko 
konpetentziak 

 
 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Tituluaren lanbide-esparruarekin eta eskainitako produktuarekin/zerbitzuarekin lotutako 
ahozko informazioa interpretatu eta erabiltzen du, eta haren ezaugarriak eta propietateak, 
enpresa motak eta horien kokapena identifikatu eta deskribatzen du. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Zuzeneko mezuaren, telefono bidezkoaren edo entzunezko beste bitarteko baten 
bidezkoaren xedea ezagutu du. 

b) Ahozko mezu zehatzak adierazi ditu egoera puntualak ebazteko: hitzordu bat, 
produktu bat igortzeko/jasotzeko datak eta baldintzak, makina/gailu baten oinarrizko 
funtzionamendua. 

c) Ahozko argibideak ezagutu ditu eta enpresaren testuinguruan emandako 
adierazpenei jarraitu die. 

d) Sektorearen berezko produktuak edo zerbitzuak deskribatzeko termino tekniko 
zehatzak erabili ditu.  

e) Mezu bat bere elementu guzti-guztiak ulertu beharrik gabe orokorrean konprenitzea 
zeinen garrantzitsua den konturatu da. 

f) Emandako informazioen ideia nagusiak laburbildu ditu bere hizkuntza-baliabideak 
erabilita. 

g) Beharrezkotzat jo duenean diskurtsoa edo horren zati bat berriz formulatzeko eskatu 
du. 
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 2. Sektorearen eta nazioarteko merkataritza-transakzioen berezko dokumentuak interpretatu 
eta betetzen ditu: ezaugarriei eta funtzionamenduari buruzko eskuliburua, eskabide-orria, 
jasotze- edo entrega-orria, fakturak, erreklamazioak. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Berariazko informazioa atera du eskainitako produktuarekin edo zerbitzuarekin 
lotutako mezuetatik (publizitate-liburuxkak, funtzionamenduari buruzko eskuliburua) 
eta bizitza profesionalarekin zerikusia duten eguneroko alderdietatik. 

b) Merkataritza-transakzioei buruzko dokumentuak identifikatu ditu. 
c) Dagokion lanbide-esparruko merkataritza-dokumentazioa eta berariazko 

dokumentazioa bete ditu.  
d) Euskarri telematikoen bitartez (e-posta, faxa, besteak beste) hartutako mezua 

interpretatu du. 
e) Lanbidearen berezko terminologia eta hiztegia zuzen erabili ditu. 
f) Testuen deia nagusiak jaso ditu. 
g) Bere lanbide-ingurunearekin erlazionatutako testuen laburpenak egin ditu. 
h) Sektoreko web-orri bateko oinarrizko informazioak identifikatu ditu. 

 
3. Komunikazio-egoeretan jarrera eta portaera profesionalak ulertu eta identifikatzen ditu, 
herrialde bakoitzarekin ezarritako protokolo-arauak eta haren ohiturak errespetatuz. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Atzerriko hizkuntza hitz egiten den erkidegoko ohitura eta usadioen ezaugarri 
esanguratsuenak definitu ditu. 

b) Herrialdearen berezko gizarte- eta lan-harremanetako protokoloak eta arauak 
deskribatu ditu. 

c) Sektorearen berezko alderdi sozioprofesionalak identifikatu ditu edozein testu 
motatan. 

d) Atzerriko hizkuntza hitz egiten den herrialdearen berezko gizarte-harremanetako 
protokoloak eta arauak aplikatu ditu. 

 
 

c) Edukiak 
 

1. AHOZKO MEZUAK ULERTU ETA SORTZEA 
 

prozedurazkoak 

- Sektoreko mezu profesionalak eta egunerokoak ezagutzea. 
- Zuzeneko mezuak, telefono bidezkoak eta grabatutakoak 

identifikatzea. 
- Ideia nagusia eta bigarren mailako ideiak bereiztea. 
- Ahozko mezuak igortzeko erabiltzen diren erregistroak hautatzea. 
- Ahozko diskurtsoa mantentzea eta jarraitzea: sostengua ematea, 

ulertzen dela erakustea, argitzeko eskatzea eta bestelakoak 
- Nahikoa ulertzeko soinuak eta fonemak egoki sortzea. 
- Gizarte-harremanen markatzaile linguistikoak, adeitasun-arauak eta 

erregistro-desberdintasunak hautatzea eta erabiltzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Sektoreko terminologia espezifikoa. 
- Gramatika-baliabideak: aditz-denborak, preposizioak, adberbioak, 

lokuzio preposizionalak eta adberbialak, boz pasiboa, perpaus 
erlatiboak, zeharkako estiloa eta bestelakoak. 

- Hots eta fonema bokalikoak eta kontsonantikoak. Konbinazioak eta 
elkarteak. 

  



 

 

 

 

  

  

 

 
INSTALAZIOA ETA ALTZARI-HORNIKUNTZA 
 

95 

 

10. lanbide-m
odulua: IN

G
ELES TEKN

IKO
A 

 

jarrerazkoak 

- Atzerriko hizkuntzak lanbide-munduan duen garrantziaz konturatzea. 
- Ulertzeko eta ulertarazteko interesa izatea eta hori errespetatzea. 
- Atzerriko hizkuntzan komunikatzeko norberaren gaitasunaz jabetzea. 
- Hizkuntza bakoitzaren berezko adeitasun-arauak eta erregistro-

desberdintasunak errespetatzea. 
 
 

2. IDATZIZKO MEZUAK INTERPRETATU ETA ADIERAZTEA 
 

prozedurazkoak 

- Mezuak formatu desberdinetan ulertzea: eskuliburuak, liburuxkak, eta 
oinarrizko artikulu profesionalak eta egunerokoak. 

- Ideia nagusia eta bigarren mailako ideiak bereiztea. 
- Denbora-erlazioak bereiztea: aurrekotasuna, gerokotasuna, 

aldiberekotasuna. 
- Sektoreko testu erraz profesionalak eta egunerokoak lantzea. 
- Lexikoa hautatzea, egitura sintaktikoak hautatzea, horiek egoki 

erabiltzeko eduki adierazgarria hautatzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Sektoreko terminologia espezifikoa. 
- Euskarri telematikoak: faxa, e-posta, burofaxa, web-orriak. 
- Protokolo-formulak idazki profesionaletan. 
- Nazioarteko transakzioekin lotutako dokumentazioa: eskabide-orria, 

jasotze-orria, faktura. 
- Heziketa-zikloarekin lotutako konpetentziak, lanbideak eta lanpostuak. 

  

jarrerazkoak 
- Ulertzeko eta ulertarazteko interesa izatea eta hori errespetatzea. 
- Beste kultura eta gizarteetako ohiturak eta pentsamoldea 

errespetatzea. 
- Testuaren garapenean koherentziaren premia balioestea. 

 
 

3. HERRIALDEAREN BEREZKO ERREALITATE SOZIOKULTURALA ULERTZEA 
 

prozedurazkoak 

- Komunikazio-egoera bakoitzerako kultura-elementu esanguratsuenak 
interpretatzea. 

- Enpresaren irudi ona proiektatzeko portaera sozioprofesionala 
eskatzen duten egoeretan baliabide formalak eta funtzionalak 
erabiltzea.  

  

kontzeptuzkoak 
- Atzerriko hizkuntza (ingelesa) mintzatzen den herrialdeen elementu 

soziolaboral esanguratsuenak. 

  

jarrerazkoak 
- Nazioarteko harremanetan arau soziokulturalak eta protokolokoak 

balioestea. 
- Bestelako usadioak eta pentsamoldeak errespetatzea. 

 
 
d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 
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1) Sekuentziazioa 
 
Eduki-multzoen aurkezpenak prestakuntza-prozesua errazten ez duenez eta horren 
premiei erantzuten ez dienez, behar-beharrezkoa da multzo horiekin laneko 
testuinguruko hizkuntza-komunikazioko egoera bati konponbidea aurkitzeko 
beharrezkoak diren ulermenezko eta adierazpenezko gaitasunak lortzeari lehentasuna 
emango dien ibilbide didaktiko bat antolatzea. 
 
Modulu honen programazioa antolatzeko, prozedurek irakasteko prozesua zuzen dezaten 
proposatzen da, berebiziko garrantzia baitute hizkuntza bat komunikazio-tresna gisa 
irakasteko. Gainera, berehala erabilgarri izateak motibazioa sortzen du irakasleengan. 
Lanbidearen berezko komunikazio-egoera batek prozedura jakin batzuk dakartza eta 
horiek kontrolpean izan behar dira egoera eraginkortasunez konponduko bada. Eduki 
lexikalek, morfologikoek eta sintaktikoek ez lukete inongo zentzurik ulertu edo adierazi 
behar den mezu bat eraman edo transmitituko ez balute. 

 
Horrenbestez, oinarrizko lau hizkuntza-gaitasunak, hots, entzumena, irakurmena, 
mintzamena eta idazmena garatzea da lortu beharreko helburua. 
 
Ikasleek nolabaiteko segurtasunarekin moldatu beharko dute atzerriko hizkuntzan beren 
lanpostuak aurkezten dizkien egoeren aurrean. 
 
Irakasleek erabiliko dituzten metodologia eta materialak alde batera utzirik, lanbidearen 
berezko egoera erraz bat aukeratzea oso baliagarria izango da ikasleak beren ikaskuntzan 
bertan inplikatzeko. Egoera horren inguruan antolatuko dira dagozkion gramatika-egoerak 
(aditz-denbora, hiztegia, eta abar), hizkuntza-erregistroarekin, arau edo protokolo sozial 
eta/edo profesional egokiekin batera.  
 
Beharbada komenigarria izango litzateke hasieran modulua ikasleei aurkeztean horiekin 
batera gogoeta egitea, etorkizunean bizitza profesionalean aurrez aurre izango dituzten 
egoera ohikoenak zein izango diren ondorioztatzeko, eta lan egingo duten produkzio-
sektorean atzerriko hizkuntza zein beharrezkoa izango duten eta beste ohitura eta kultura 
batzuetara irekitzea zein aberasgarria izango den konturatzeko. Gogoeta horrek ikasteko 
aukeretan irmotu beharko lituzke, gero eta autonomoagoak izan daitezen eta sortzen 
zaizkien arazoak konpontzeko gaitasuna izan dezaten beren lanpostuetan daudenean. 
Komenigarria da atzerriko hizkuntzak zikloko beste modulu batzuekin duen zeharkako 
erlazioa behin eta berriz azpimarratzea, jakitun izan daitezen zein lanbide-profiletarako 
prestatzen ari diren. 

 
Azkenik, kontuan izan behar da, halaber, aurreko hezkuntza-etaparen ondorio den 
ingelesezko oinarrizko prestakuntza. Esperientziak erakusten digunez, ikaskuntza horretan 
zehar eskuratutako lorpenak askotarikoak izaten dira, gazte bakoitzaren idiosinkrasia 
pertsonalaren parekoak ia. 
 
Komunikazio-gaitasun batzuk urriak direla irizten bazaio edo taldearen aniztasunean 
oinarrizko ezagutzak homogeneizatu beharra antzematen bada, dagozkion ezagutzak 
osatu edo indartzeari ekingo zaio.  
 
2) Alderdi metodologikoak 
 
Hizkuntza lanbide-munduan komunikatzeko tresna bezala ulertuta, metodo aktiboa eta 
parte-hartzailea erabiltzen da ikasgelan.  
 
Erdi-mailako zikloak diren arren, arreta berezia eskaini beharko zaio ahozko hizkuntzari, 
lanbide-egoerek hala eskatzen dute-eta. 
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Ikasgelan ingelesa erabiltzen da beti eta irakasleak etengabe bultzatzen ditu ikasleak 
hura erabiltzera, nahiz eta zuzen mintzatu ez. Irakasleak konfiantza eman beharko dio 
ikasle bakoitzari, komunikatzeko aukeren jakitun izan dadin, aukerak baditu-eta. 
Lehentasuna emango zaio mezuaren ulermenari zuzentasun gramatikalaren gainetik, eta 
ahoskera eta jarioa azpimarratuko dira, mezua hartzailearengana igarotzeko 
baldintzatzaileak dira-eta.  
 
Talde-lanak gazteen hasierako lotsa gainditzen laguntzen du. Halaber, audio- eta bideo-
grabazioak erabiliko dira, bere burua behatzeak eta bere akatsak aztertzeak ikaskuntza 
bere alderdi neketsuenean hobetzen lagun diezaion ikasleari, hots, ahozko mezuak 
sortzen. Hizkuntza bat ikasteak pertsonaren alderdi guztiak mobilizatzea eskatzen du, 
oso jarduera konplexua da-eta. 
 
Irakasteko eta ikasteko prozesuan aplikatutako komunikazio-metodologia sektoreko 
enpresak (ahal dela ingelesak) bisitatuz edo jarduneko langileak gonbidatuz aberats 
daiteke. Hartara, lanbide-ingurunetik datozen eta lan-esperientzia duten horiek 
lanpostuaren ikuspegia, zailtasunak eta abantailak azalduko dizkiete etorkizuneko 
profesionalei. 

 
Metodo/testuliburu bat eta metodoak berak dakarren ikus-entzunezko materiala 
erabiltzeaz gain, ikastetxeak dituen beste audio- eta bideo-euskarri batzuk ere erabiliko 
dira, betiere lanbide-egoerak ardatz dituztenak. Halaber, benetako materialarekin lan 
egingo da (kartak, fakturak, gidak, liburuxkak...), eta web-orri ingelesak kontsultatuko 
dira. 
 
Hizkuntza bat eskuratzea ikastunaren barne-faktore askoren emaitza da, eta pertsona 
bakoitzak behar, estilo, erritmo eta interes desberdinak ditu. Horregatik, beren 
beharretara egokitzen diren mota desberdinetako materialak (idatzizkoak, ahozkoak, 
irudiak, musika, teknologia berriak, eta abar) eskaini behar zaizkie ikasleei. 
 
Teknologia berriak ezin dira ikaskuntzatik kanpo geratu, lan-munduan eta gizartean ere 
ez baitira kanpoan geratuko: Internet, e-posta, burofaxa, etab. 
 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 

 
Irakasleek dinamizatzaile eta bideratzaile gisa jardungo dute ikasgelan ahozko ingelesa 
erabil dadin, egoerak ahalik eta sinesgarrienak izan daitezen, eta ikasleak ahalik eta 
gehien inplikatuko dituzte beren ikaskuntzan eta materiala bilatzeko eta erabiltzeko 
lanetan. 
 
 Lehentasunez, ingurune profesionalarekin lotutako materialak erabiltzea: erabilera-

eskuliburuak, liburuxkak, piezen edo produktuen krokisak, zenbakiak, datak, orduak, 
eskainitako produktuaren edo zerbitzuaren ezaugarri deskribatzaileak. 

 
 Sektoreko enpresei edota produktuei eta zerbitzuei buruzko ingelesezko publizitate-

materialak aztertzea, erabilitako hiztegi teknikoa eta adjektiboak barne. 
 
 Arazo errazak konpontzea: bezeroen galderak, istripu txikiak, unean uneko 

azalpenak. 
 
 Bisitan datorren bezero atzerritar bati enpresaren edo lanpostuaren inguruko 

informazio laburrak ematea. 
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  Unean uneko oharrak egitea norbaiti edo norbaiten mandatua uzteko, zereginari 
buruzko zehaztasunak emateko, entregatzeko datak edo kantitateak adierazteko, 
sortutako arazoen berri emateko. 

 
 Faktura / ordainketa-gutuna edota bidalketa/entrega baten onarpena aurkeztea eta 

azaltzea. 
 
 Ikasgelan lanbidearen egoera bat simulatzen duen ikasle talde baten elkarrizketak 

bideoz grabatzea, geroago aztertzeko. 
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11 11. lanbide-modulua 
LANEKO PRESTAKUNTZA ETA ORIENTABIDEA  
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea 

Kodea: 0782 

Heziketa-zikloa: Instalazioa eta altzari-hornikuntza 

Maila: Erdiko maila 

Lanbide-arloa: Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa 

Iraupena: 99 ordu 

Kurtsoa: 1.a 

Irakasleen espezialitatea: 
Laneko prestakuntza eta orientabidea 
(Bigarren Irakaskuntzako irakaslea) 

Modulu mota: Zeharkako modulua 

Helburu orokorrak: 7.a / 8.a / 9.a / 10.a / 11.a / 12.a / 13.a / 15.a / 16.a / 
17.a / 18.a 

 
 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Lan-munduratzeko eta bizitza osoan ikasteko hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak 
hautatzen ditu. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia balioetsi du, enplegatzeko aukerak 
zabaltzeko eta produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko 
faktore gisa. 

b) Instalazioko eta altzari-hornikuntzako teknikariaren lanbide-profilari lotutako 
prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu ditu. 

c) Tituluaren profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta 
jarrerak zehaztu ditu. 

d) Instalazioko eta altzari-hornikuntzako teknikariarentzako enplegu-sorgune eta lan-
munduratzeko gune nagusiak identifikatu ditu. 

e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu. 
f) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu. 
g) Erabakiak hartzeko nortasuna, helburuak, jarrerak eta norberaren prestakuntza 

balioetsi ditu. 
 
2. Talde-laneko estrategiak aplikatzen ditu, eta erakundearen helburuak lortzeko duten 
eraginkortasuna balioesten du. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Instalazioko eta altzari-hornikuntzako teknikariaren profilari lotutako lan-egoeretan 
talde-lanak dituen abantailak baloratu ditu. 

b) Benetako lan-egoera batean osa daitezkeen lan-taldeak identifikatu ditu. 
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c) Lan-talde ez-eraginkorraren aldean, talde eraginkorrak dituen ezaugarriak zehaztu 
ditu. 

d) Taldekideek bere gain hartutako denetako eginkizunen eta iritzien beharra ontzat 
balioetsi du. 

e) Taldekideen artean gatazkak sortzeko aukera erakundeen alderdi ezaugarritzat 
onartu du. 

f) Gatazka motak eta horien sorburuak identifikatu ditu. 
g) Gatazkak konpontzeko prozedurak zehaztu ditu. 

 
3. Lan-harremanen ondoriozko eskubideak baliatu eta betebeharrak betetzen ditu, eta lan-
kontratuetan horiek onartzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Lan-zuzenbidearen oinarrizko kontzeptuak identifikatu ditu. 
b) Enpresaburuen eta langileen arteko harremanetan esku hartzen duten erakunde 

nagusiak bereizi ditu. 
c) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu. 
d) Kontratazio modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat 

kontratazioa sustatzeko neurriak identifikatu ditu. 
e) Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko indarrean dagoen legeriak 

ezarritako neurriak balioetsi ditu. 
f) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak 

identifikatu ditu. 
g) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu. 
h) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu. 
i) Instalazioko eta altzari-hornikuntzako teknikariaren tituluarekin zerikusia duen 

lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan adostutako lan-
baldintzak zehaztu ditu. 

j) Lan-antolamenduaren ingurune berrien ezaugarriak identifikatu ditu. 
 
4. Estalitako kontingentzien aurrean, Gizarte Segurantzako sistemaren babes-ekintza zehazten 
du eta prestazio mota guztiak identifikatzen ditu.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Herritarren bizi-kalitatea hobetzeko funtsezko oinarri gisa baloratu du Gizarte 
Segurantzaren eginkizuna. 

b) Gizarte Segurantzak estaltzen dituen gorabeherak adierazi ditu. 
c) Gizarte Segurantzako sisteman dauden araubideak identifikatu ditu. 
d) Gizarte Segurantzako sistemaren barruan enpresaburuaren eta langilearen irudiak 

dituen betebeharrak identifikatu ditu. 
e) Suposizio sinple batean, langilearen kotizazio-oinarriak, eta langilearen eta 

enpresaburuaren irudiari dagozkion kuotak identifikatu ditu.  
f) Gizarte Segurantzako sistemaren prestazioak sailkatu eta eskakizunak identifikatu 

ditu.  
g) Legez egon daitezkeen langabezia-egoerak zehaztu ditu. 
h) Oinarrizko kontribuzio-mailari dagokion langabezia-prestazioaren iraupena eta 

kopurua kalkulatu ditu.  
 

5. Bere jardueraren ondoriozko arriskuak ebaluatzen ditu, lan-inguruneko lan-baldintzak eta 
arrisku-faktoreak aztertuta.  
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Enpresaren esparru eta jarduera guztietan prebentzioaren kulturak duen 
garrantzia balioetsi du. 

b) Lan-baldintzak langilearen osasunarekin erlazionatu ditu. 
c) Jardueraren arrisku-faktoreak eta horien ondoriozko kalteak sailkatu ditu. 
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d) Instalazioko eta altzari-hornikuntzako teknikariaren lan-inguruneetan ohikoenak 
diren arrisku-egoerak identifikatu ditu. 

e) Enpresan dauden arriskuak ebaluatu ditu. 
f) Instalazioko eta altzari-hornikuntzako teknikariaren lanbide-profilari lotutako lan-

inguruneetan, prebentziorako garrantzitsuak diren lan-baldintzak zehaztu ditu. 
g) Instalazioko eta altzari-hornikuntzako teknikariaren lanbide-profilari lotutako kalte 

profesionalen motak sailkatu eta deskribatu ditu, bereziki lan-istripuei eta lanbide-
gaixotasunei dagokienez. 

 
6. Enpresa txiki batean, arriskuen prebentziorako plana egiten laguntzen du, inplikatutako 
agente guztien erantzukizunak identifikatuta.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Laneko arriskuen prebentzioan dauden eskubide eta betebehar nagusiak zehaztu 
ditu. 

b) Enpresan prebentzioa kudeatzeko moduak sailkatu ditu, laneko arriskuen 
prebentzioari buruzko araudian ezarritako irizpideen arabera. 

c) Arriskuen prebentzioari dagokionez, enpresan langileak ordezkatzeko moduak 
zehaztu ditu. 

d) Laneko arriskuen prebentzioarekin zerikusia duten erakunde publikoak identifikatu 
ditu. 

e) Enpresan, larrialdirik izanez gero jarraitu beharreko jardun-sekuentziazioa barne 
hartuko duen prebentzio-plana izatearen garrantzia baloratu du. 

f) Instalazioko eta altzari-hornikuntzako teknikariaren lanbide-sektorearekin lotutako 
lantoki baterako prebentzio-planaren edukia zehaztu du. 

g) Enpresa txiki edo ertain baterako larrialdi- eta ebakuazio-plan bat pentsatu du. 
 
7. Prebentzio- eta babes-neurriak aplikatzen ditu, eta Instalazioko eta altzari-hornikuntzako 
teknikariaren lan-inguruneko arrisku-egoerak aztertzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Kalteak sorburuan saihesteko eta, saihestezinak badira, haien ondorioak ahalik 
eta gehien murrizteko aplikatu behar diren prebentzio-teknikak, eta norbera eta 
taldea babestekoak zehaztu ditu. 

b) Mota guztietako segurtasun-seinaleen esanahia eta hedadura aztertu ditu. 
c) Larrialdietarako jardun-protokoloak aztertu ditu.  
d) Larrialdietan, larritasun-maila desberdinetako biktimak daudenean, zaurituak 

sailkatzeko teknikak identifikatu ditu. 
e) Istripuaren lekuan bertan hainbat kalteren aurrean aplikatu beharreko lehen 

laguntzetako oinarrizko teknikak identifikatu ditu, baita botikinaren osaera eta 
erabilera ere. 

f) Langileen osasuna zaintzeko eskakizunak eta baldintzak zehaztu ditu, eta 
prebentzio-neurri gisa duten garrantzia adierazi du. 

 
 

c) Edukiak 
 

1. LANA AKTIBOKI BILATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Lan-ibilbiderako interes, gaitasun eta motibazio pertsonalak aztertzea.  
- Tituluari lotutako prestakuntza-ibilbideak identifikatzea. 
- Tituluaren lanbide-sektorea zehaztu eta aztertzea. 
- Norberaren ibilbidea planifikatzea: 

 Beharrekin eta hobespenekin bateragarriak izango diren epe 
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ertain eta luzerako lan-helburuak ezartzea. 
 Uneko eta gerorako pentsatutako prestakuntzarekiko helburu 

errealistak eta koherenteak. 
- Ibilbide-planaren, prestakuntzaren eta helburuen arteko koherentzia 

norberak egiaztatzeko zerrenda bat ezartzea. 
- Lan-munduratzeko beharrezko dokumentuak betetzea (aurkezpen-

gutuna, curriculum vitaea...), eta test psikoteknikoak eta elkarrizketa 
simulatuak egitea. 

  

kontzeptuzkoak 
- Lana bilatzeko teknikak eta tresnak. 
- Erabakiak hartzeko prozesua. 
- Sektoreko enpresa txiki, ertain eta handietan lana bilatzeko prozesua. 
- Europan ikasi eta enplegatzeko aukerak. Europass, Ploteus. 

  

jarrerazkoak 

- Tituludunaren lan- eta lanbide-ibilbiderako etengabeko prestakuntzak 
duen garrantzia balioestea. 

- Norberaren ikaskuntzaz arduratzea. Eskakizunak eta aurreikusitako 
emaitzak ezagutzea. 

- Autoenplegua lan-munduratzeko hautabidetzat balioestea.  
- Lan-munduratze egokirako lan-ibilbideak baloratzea. 
- Lanarekiko konpromisoa. Lortutako trebakuntza baliaraztea. 

 
 

2. GATAZKA ETA LAN TALDEAK KUDEATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Antolakundea pertsona-talde gisa aztertzea. 
- Antolamendu-egiturak aztertzea.  
- Kideek lan-taldean izan ditzaketen eginkizunak aztertzea. 
- Antolakundeetako gatazken sorrera aztertzea: espazioak, ideiak eta 

proposamenak partekatzea. 
- Gatazka motak, esku-hartzaileak eta horien abiapuntuko jarrerak. 
- Gatazkak ebazteko moduak, bitartekotza eta jardunbide egokiak 

aztertzea. 
- Lan-taldeen sorrera aztertzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Enpresa baten antolamendu-egitura, xede bat lortzeko pertsona-talde 
gisa. 

- Talde motak sektoreko industrian, dituzten eginkizunen arabera. 
- Lan-taldeen sorrera aztertzea.  
- Komunikazioa, taldeak sortzean arrakasta lortzeko oinarrizko 

elementu gisa. 
- Lan-talde eraginkorraren ezaugarriak. 
- Gatazka zehaztea: haren ezaugarriak, sorburuak eta etapak. 
- Gatazka ebatzi edo deuseztatzeko metodoak: bitartekotza, 

adiskidetzea eta arbitrajea. 
  

jarrerazkoak 

- Enpresa-helburuak lortzeko pertsonen ekarpena balioestea. 
- Antolamenduaren eraginkortasunean talde-lanak dituen abantailak eta 

eragozpenak balioestea. 
- Talde-lanerako funtsezko faktoretzat komunikazioa balioestea. 
- Lan-taldeetan sor daitezkeen gatazkak ebazteko partaidetzazko 

jarrera izatea. 
- Gatazkak ebazteko sistemak aztertzea. 
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3. LAN KONTRATUAREN ONDORIOZKO LAN BALDINTZAK 
 

prozedurazkoak 

- Lan-zuzenbidearen iturriak aztertzea eta hierarkiaren arabera sailkatzea. 
- Langileen Estatutuari buruzko Legearen Testu Bateginean arautzen 

diren lan-jardueren ezaugarriak aztertzea. 
- Kontratu-modalitate ohikoenak formalizatu eta alderatzea, haien 

ezaugarrien arabera. 
- Nomina interpretatzea. 
- Dagokion lanbide-jarduerako sektorerako hitzarmen kolektiboa 

aztertzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Lan-zuzenbidearen oinarrizko iturriak: Konstituzioa, Europar 
Batasunaren arteztarauak, Langileen Estatutua, Hitzarmen 
Kolektiboa. 

- Lan-kontratua: kontratuaren elementuak, ezaugarriak eta 
formalizazioa, gutxieneko edukiak, enpresaburuaren betebeharrak, 
enpleguari buruzko neurri orokorrak. 

- Kontratu motak: mugagabeak, prestakuntzakoak, aldi baterakoak, lanaldi 
partzialekoak. 

- Lanaldia: iraupena, ordutegia, atsedenaldiak (laneko egutegia eta 
jaiegunak, oporrak, baimenak). 

- Soldata: motak, ordainketa, egitura, aparteko ordainsariak, soldataz 
kanpoko eskuratzeak, soldata-bermeak. 

- Soldata-kenkariak: kotizazio-oinarriak eta ehunekoak, PFEZ. 
- Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea. 
- Ordezkaritza sindikala: “sindikatu” kontzeptua, sindikatzeko 

eskubidea, enpresa-elkarteak, gatazka kolektiboak, greba, ugazaben 
itxiera. 

- Hitzarmen kolektiboa. Negoziazio kolektiboa. 
- Lan-antolamenduaren ingurune berriak: kanpora ateratzea, telelana… 

  

jarrerazkoak 

- Lana arautzearen beharra balioestea. 
- Dagokion lanbide-jarduerako sektorearen lan-harremanetan 

aplikatzen diren arauak ezagutzeko interesa. 
- Aurreikusitako legezko bideak laneko gatazken ebazpide gisa aintzat 

hartzea. 
- Langileen kontratazioan etika eskaseko eta legez kanpoko jardunak 

baztertzea, batez ere premia handienak dituzten kolektiboei 
dagokienez. 

- Gizartea hobetzeko agente gisa, sindikatuen eginkizuna aintzat hartu 
eta balioestea. 

 
 

4. GIZARTE SEGURANTZA, ENPLEGUA ETA LANGABEZIA 
 

prozedurazkoak 
- Gizarte Segurantzako sistema orokorra unibertsala izateak duen 

garrantzia aztertzea. 
- Gizarte Segurantzaren prestazioei buruzko kasu praktikoak ebaztea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Gizarte Segurantzako sistema: aplikazio-esparrua, egitura, 
araubideak, erakunde kudeatzaileak eta laguntzaileak. 

- Enpresaburuen eta langileen betebehar nagusiak Gizarte 
Segurantzaren arloan: afiliazioak, altak, bajak eta kotizazioa. 

- Babes-ekintza: osasun-asistentzia, amatasuna, aldi baterako 
ezintasuna eta ezintasun iraunkorra, baliaezintasun gabeko lesio 
iraunkorrak, erretiroa, langabezia, heriotza eta biziraupena. 
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- Prestazioen motak, eskakizunak eta kopurua. 
- Langileak euren eskubideen eta betebeharren inguruan aholkatzeko 

sistemak. 
  

jarrerazkoak 
- Hiritarren bizi-kalitatea hobetzeko Gizarte Segurantzaren eginkizuna 

aintzat hartzea. 
- Gizarte Segurantzarako kotizazioan nahiz prestazioetan iruzurrezko 

jokabideak gaitzestea. 
 
 

5. ARRISKU PROFESIONALAK EBALUATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Lan-baldintzak aztertu eta zehaztea.  
- Arrisku-faktoreak aztertzea.  
- Segurtasun-baldintzei lotutako arriskuak aztertzea. 
- Ingurumen-baldintzei lotutako arriskuak aztertzea. 
- Baldintza ergonomikoei eta psikosozialei lotutako arriskuak aztertzea. 
- Enpresaren arrisku-esparruak identifikatzea. 
- Lanbide-eginkizunaren araberako arrisku-protokoloa ezartzea. 
- Lan-istripuaren eta lanbide-gaixotasunaren artean bereiztea. 

  

kontzeptuzkoak 

- “Arrisku profesionala” kontzeptua.  
- Enpresan arriskuak ebaluatzea, prebentzio-jardueraren oinarrizko 

elementu gisa. 
- Profilari lotutako lan-ingurunearen berariazko arriskuak.  
- Antzemandako arrisku-egoeren ondorioz langilearen osasunean 

eragin daitezkeen kalteak. 
 -  

jarrerazkoak 

- Lanbide-jardueraren fase guztietan prebentzioaren kulturak duen 
garrantzia.  

- Lanaren eta osasunaren arteko lotura balioestea. 
- Prebentzio-neurriak hartzeko interesa azaltzea. 
- Enpresan prebentziorako prestakuntza ematearen garrantzia 

balioestea. 

 
 

6. ENPRESAN ARRISKUEN PREBENTZIOA PLANIFIKATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Planifikazio- eta sistematizazio-prozesuak, oinarrizko prebentzio-
tresna gisa. 

- LAP Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko oinarrizko araua 
aztertzea. 

- LAParen arloko egitura instituzionala aztertzea.  
- Lan-ingurunerako larrialdi-plan bat egitea. 
- Zenbait larrialdi-plan bateratu eta aztertzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Lanak giza osasunean eta segurtasunean dituen ondorioak. 
- Eskubideak eta betebeharrak laneko arriskuen prebentzioaren arloan.  
- Erantzukizunak laneko arriskuen prebentzioaren arloan. 
- LAPean eta osasunean esku hartzen duten agenteak, eta horien 

eginkizunak. 
- Prebentzioaren kudeaketa enpresan.  
- Langileen ordezkaritza prebentzioaren arloan (LAPeko oinarrizko 

teknikaria).  
- Laneko arriskuen prebentzioarekin zerikusia duten erakunde publikoak.  
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- Prebentzioaren plangintza enpresan. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak lan-inguruneetan. 

  

jarrerazkoak 

- LAParen garrantzia eta beharra balioestea. 
- LAPeko eta LO Laneko Osasuneko agente gisa duen posizioa 

balioestea. 
- Erakunde publikoek eta pribatuek LOan errazago sartzeko egindako 

aurrerapenak balioestea. 
- Dagokion kolektiboaren larrialdi-planei buruzko ezagutza balioetsi eta 

zabaltzea. 
 
 

7. ENPRESAN PREBENTZIO ETA BABES NEURRIAK APLIKATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Norbera babesteko teknikak identifikatzea. 
- Norbera babesteko neurriak erabiltzeko garaian enpresak eta 

banakoak dituzten betebeharrak aztertzea. 
- Lehen laguntzetako teknikak aplikatzea. 
- Larrialdi-egoerak aztertzea. 
- Larrialdietarako jardun-protokoloak egitea.  
- Langileen osasuna zaintzea. 

  

kontzeptuzkoak 
- Banako eta taldeko prebentzio- eta babes-neurriak. 
- Larrialdi-egoera batean jarduteko protokoloa.  
- Larrialdi medikoa / lehen laguntzak. Oinarrizko kontzeptuak. 
- Seinale motak. 

  

jarrerazkoak 
- Larrialdien aurreikuspena balioestea. 
- Osasuna zaintzeko planen garrantzia balioestea. 
- Proposatutako jardueretan bete-betean parte hartzea. 

 
 
d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 
 

1) Sekuentziazioa 
 

Edukiak sekuentziatu eta antolatzeko proposamen hau ikasleak egiten ari den heziketa-
zikloa amaitzean jarraituko duen lan-munduratze ibilbidearen logikan oinarritzen da, hau 
da: zikloa amaitzen duenetik lana lortu eta lan horretan finkatu arte edota lan-harremana 
amaitu arte eman beharko dituen urratsak. 
 
Ikasleak jarraituko duen ibilbideak 4 une hauek izango ditu: 

a) Lana bilatzea. 
b) Enpresan sartzea eta egokitzeko aldia. 
c) Lanpostuan jardutea. 
d) Lan-harremana amaitzea eta enpresa uztea. 

 
a) Lana bilatzea: 

Heziketa-zikloa amaitu ondoren ikasleak egin beharreko lehen gauza lana bilatzea 
da, eta hori da LPO moduluaren hasieran eduki horiek garatzeko proposamenaren 
arrazoia. Zehazki, gai hauei buruzko edukiak garatuko dira: 

• Lanbide-proiektua eta -helburua. 
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• Europan lan egin eta ikasteko aukerak. 
• Lan publikoan, pribatuan edo norberaren konturakoan sartzea. 
• Lana bilatzeko informazio-iturriak. 

 
b) Enpresan sartzea eta egokitzeko aldia. 

Jarraian, ikasleak lana bilatzeko prozesuan arrakasta izan badu, enpresan sartzeko 
garaia iritsiko zaio. Lan-bizitzaren aldi horretan, honako eduki hauekin lotutako 
gaitasunak erabili beharko ditu: 

• Lan-zuzenbidea eta haren iturriak. 
• Laneko harremanen ondoriozko eskubideak. 
• Kontratazio modalitateak eta kontratazioa bultzatzeko neurriak. 
• Gizarte Segurantzako sistema. 
• Laneko hitzarmen kolektiboak. 
• Enpresan sartzeko informazio-iturriak. 

 
c) Lanpostuan jardutea: 

Lanpostu berrian sartu eta egokitzeko hasierako aldia gaindituta, lanpostuan jarduteko 
aldia etorriko da. Aldi horrek legez jasotako edozein suposiziotan lan-harremana 
amaitu arte iraungo du. Hona hemen aldi horrekin lotutako edukiak: 

• Lan-baldintzak: soldata, lanaldia eta laneko atsedena. 
• Soldataren edo nominaren agiria eta horren edukiak. 
• Gizarte Segurantza: prestazioak eta izapideak. 
• Kontratua aldatu eta etetea. 
• Langileak euren eskubideen eta betebeharren inguruan aholkatzea. 
• Langileen ordezkaritza. 
• Negoziazio kolektiboa. 
• Laneko gatazka kolektiboak. 
• Talde-lana. 
• Gatazka. 
• Lan-antolamenduaren ingurune berriak. 
• Langileentzako onurak antolamendu berrietan. 
• Arrisku profesionalak. 
• Prebentzio- eta babes-neurriak planifikatu eta aplikatzea. 

 
d) Lan-harremana amaitzea eta enpresa uztea: 

Lan-harremana amaituz gero, ikasleak aldi horri aurre egiteko beharrezko 
gaitasunak izan beharko ditu: Eduki hauek garatu behar dira: 

• Lan-kontratua deuseztatzea eta horren ondorioak. 
• Hartzekoen likidazioa edo kitatzea. 
• Gizarte Segurantzarekin lotutako izapideak: bajak. 
• Kontzeptua eta egoera babesgarriak langabezia-babesean. 
• Langileak euren eskubideen eta betebeharren inguruan aholkatzeko 

sistemak. 
 

Lan-harremana amaitzegatik ikasleak enpresan jarraitzen ez badu, lana bilatzeko 
prozesuari ekin beharko dio berriz ere, enpresan sartzeko aldi berri bat hasiko du, 
etab. 

 
2) Alderdi metodologikoak 
 
Hasiera batean, egokia dirudi irakasleak moduluaren edukiak aurkeztu eta garatzea, 
hurbileneko gizarte- eta ekonomia-ingurunea erreferente gisa hartuta betiere. 
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Bigarren fasean, garrantzi handiagoa emango zaio ikaslearen partaidetza eraginkorrari. 
Horretarako, kontzeptuak zehazteko, eta abileziak eta trebeziak garatzeko bidea emango 
dioten jarduerak egingo dira, banaka nahiz taldean: ikaslearen esperientzia pertsonalak 
azaltzea, prentsa-albisteak erabiltzea, IKTak (Informazio eta Komunikazio Teknologiak) 
erabiltzea. 
 
Talde-lanari eta sortzen diren gatazkei buruzko atala jorratzeko, ikasgelaren ingurunean 
izaten diren gatazkak, ikasle eta irakasleen arteko harremanak, familiako eta lagun 
arteko gatazkak... erabil daitezke; aldeen portaerak eta arazoen konponbideak 
aztertzearren. 
 
Modulua garatzean, egokia dirudi adituen laguntzara jotzea (enpresa-batzordeetako 
kideak, sindikatuetako ordezkariak, lan-arloko abokatuak, etab.), laneko egoerak eta 
gatazkak hurbiletik ezagutzeko. 
 
Laneko arriskuen prebentzioari dagokionez, egokia dirudi lehen laguntzetako eta suteak 
itzaltzeko praktikak egitea, lantokietara bisitak egitea... Horretarako, erakundeen laguntza 
behar da, hala nola: Gurutze Gorria, Osalan, Lan Ikuskaritza, suteak itzaltzeko 
zerbitzuak... Kontuan izan behar da ikasleak, modulua gainditu ondoren, laneko 
arriskuen prebentzioko oinarrizko mailako jardueretarako beharrezkoak diren lanbide-
erantzukizunak hartzen dituela. 
Gainera, metodologiari dagokionez, komeni da moduluaren edukiak metodologia 
aktiboen bidez garatzea, hala nola: talde-lana eta PBL-AOI arazoetan oinarritutako 
ikaskuntza. 
 
Azkenik, lana bilatzeko teknikak behar bezala garatzeko, komeni da ikasleak benetako 
lan bat bilatzeko kasu praktiko baten simulazioa egitea: zeregin horretarako gehien 
erabiltzen diren dokumentuak egitea (curriculuma, aurkezpen-gutuna) eta komunikabide 
ohikoenetan lan-eskaintzak hautatzea. 

 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 

 
 Erreferentziazko produkzio-sektorea deskribatzea: 

• Erreferentziazko produkzio-sektorearen bilakaera aztertzea. 
• Sektorean enplegatzeko aukerak identifikatzea. 
• Estatistikak eta taula makroekonomikoak erabiltzea. 

 
 Lan-harremanen motak eta lan-kontratazioen modalitateak identifikatzea: 

• Lan-zuzenbidearen iturriak aztertzea. 
• Lan-kontratazioaren formak identifikatzea. 
• Lan-kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak identifikatzea (gizarte-

babeseko sistema barne dela). 
 

 Lan-taldeak, eta gatazkak ebazteko teknikak zehaztea: 
• Lan-taldeen tipologia identifikatzea. 
• Gatazkak eta horiek ebazteko moduak aztertzea. 

 
 Lanbide-jardunaren ondoriozko arrisku motak identifikatzea: 

• Lanbide-jardunak berekin dakartzan arriskuak ebaluatzea. 
• Laneko arriskuen prebentzio-teknikak identifikatzea. 
 

 Prebentzio-plan jakin bat diseinatzea eta dauden beste batzuekin alderatzea: 
• Lehen laguntzetan erabiltzen diren teknikak identifikatzea. 

 
 Lana bilatzeko erabiltzen diren baliabide motak deskribatzea: 
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• Lana bilatzeko prozesuaren faseak identifikatzea. 
• Lana lortzeko beharrezko dokumentazioa betetzea. 
• IKTak lana bilatzeko tresna gisa erabiltzea. 
• Bizitza osoan ikastearen garrantzia balioestea. 
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12 12. lanbide-modulua 
ENPRESA ETA EKIMEN SORTZAILEA 
 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Enpresa eta ekimen sortzailea 

Kodea: 0783 

Heziketa-zikloa: Instalazioa eta altzari-hornikuntza 

Maila: Erdiko maila 

Lanbide-arloa: Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa 

Iraupena: 63 ordu 

Kurtsoa: 2.a 

Irakasleen espezialitatea: 
Laneko prestakuntza eta orientabidea 
(Bigarren Irakaskuntzako irakaslea) 

Modulu mota: Zeharkako modulua 

Helburu orokorrak: 8.a / 9.a / 10.a / 11.a / 12.a / 15.a / 16.a / 17.a / 18.a / 
19.a 

 
 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Ekimen sortzaileari lotutako gaitasunak ezagutu eta aintzat hartzen ditu, eta lanpostuen eta 
enpresa-jardueren ondoriozko eskakizunak aztertzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) “Berrikuntza” kontzeptua, eta gizartearen aurrerabidearekin eta pertsonen 
ongizatearekin duen lotura identifikatu du. 

b) “Kultura ekintzaile” kontzeptua, eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu 
gisa duen garrantzia aztertu du. 

c) Norberaren ekimenaren, sormenaren, prestakuntzaren eta lankidetzaren garrantzia 
balioetsi du, jarduera ekintzailean arrakasta lortzeko ezinbesteko eskakizuntzat. 

d) Arotzeriako eta altzarigintzako instalazioarekin lotutako enpresa txiki eta ertain 
bateko enplegatuaren lanerako ekimen-ahalmena aztertu du. 

e) Arotzeriako eta altzarigintzako instalazioaren sektorean hasten den enpresaburu 
baten jarduera ekintzailea nola garatzen den aztertu du. 

f) Jarduera ekintzaile ororen elementu saihestezintzat aztertu du “arrisku” kontzeptua. 
g) “Enpresaburu” kontzeptua, eta enpresa-jarduera garatzeko beharrezko eskakizunak 

eta jarrerak aztertu ditu.  
h) Enpresa-estrategia deskribatu du eta enpresaren helburuekin lotu du. 
i) Enpresa-plana lantzeko abiapuntu izango den arotzeriako eta altzarigintzako 

instalazioaren esparruko negozio-ideia jakin bat definitu du. 
 
2. Enpresa txiki bat sortzeko aukera zehazten du, jardun-ingurunearen gaineko eragina 
baloratuta eta balio etikoak gaineratuta. 
Ebaluazio-irizpideak: 
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a) Enpresa baten oinarrizko eginkizunak deskribatu ditu eta enpresari aplikatutako 
“sistema” kontzeptua aztertu du. 

b) Enpresaren ingurune orokorraren osagai nagusiak identifikatu ditu; batik bat, 
ingurune ekonomiko, sozial, demografiko eta kulturalarenak. 

c) Berariazko ingurunearen osagai nagusi diren heinean, bezeroekiko, 
hornitzaileekiko eta lehiakideekiko harremanek enpresa-jardueran duten eragina 
aztertu du. 

d) Arotzeriaren eta altzarigintzaren sektoreko ETE baten ingurunearen elementuak 
identifikatu ditu. 

e) “Enpresa-kultura” eta “irudi korporatibo” kontzeptuak, eta horiek enpresa-
helburuekin duten lotura aztertu ditu. 

f) Enpresen gizarte-erantzukizunaren fenomenoa eta enpresa-estrategiaren 
elementu gisa duen garrantzia aztertu ditu. 

g) Arotzeriarekin eta altzarigintzarekin lotutako enpresa baten balantze soziala egin 
du, eta sorrarazten dituen kostu eta mozkin sozial nagusiak deskribatu ditu. 

h) Arotzeriarekin eta altzarigintzarekin lotutako enpresetan, balio etikoak eta 
sozialak gaineratzen dituzten ohiturak identifikatu ditu.  

i) Arotzeriako eta altzarigintzako instalazioarekin lotutako ETE baten 
bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioari buruzko azterketa egin du. 
 

3. Enpresa bat eratu eta abiarazteko jarduerak egiten ditu. Dagokion forma juridikoa hautatzen 
du eta, horren arabera, legezko betebeharrak identifikatzen ditu. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Enpresaren forma juridikoak aztertu ditu. 
b) Hautatutako forma juridikoaren arabera, enpresaren jabeek legez duten 

erantzukizun-maila zehaztu du. 
c) Enpresen forma juridikoetarako ezarritako tratamendu fiskala bereizi du. 
d) Indarrean dagoen legeriak enpresa bat eratzeko eskatutako izapideak aztertu 

ditu. 
e) Erreferentziazko herrian arotzeriarekin eta altzarigintzarekin lotutako enpresak 

sortzeko dauden laguntza guztiak bilatu ditu. 
f) Enpresa-planean, forma juridikoa aukeratzearekin, bideragarritasun ekonomiko 

eta finantzarioarekin, administrazio-izapideekin, diru-laguntzekin eta bestelako 
laguntzekin zerikusia duen guztia barne hartu du. 

g) ETE bat abian jartzeko dauden kanpoko aholkularitza eta administrazio-
kudeaketako bideak identifikatu ditu.  

 
4. ETE baten oinarrizko kudeaketa administratibo eta finantzarioko jarduerak egiten ditu: 
kontabilitate- eta zerga-betebehar nagusiak egiten ditu, eta dokumentazioa betetzen du. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Kontabilitatearen oinarrizko kontzeptuak eta kontabilitate-informazioa 
erregistratzeko teknikak aztertu ditu. 

b) Kontabilitate-informazioa aztertzeko oinarrizko teknikak deskribatu ditu, batez ere, 
enpresaren kaudimenari, likideziari eta errentagarritasunari dagokienez. 

c) Arotzeriarekin eta altzarigintzarekin zerikusia duen enpresa baten zerga-
betebeharrak zehaztu ditu. 

d) Zerga-egutegian zerga motak bereizi ditu. 
e) Arotzeriako eta altzarigintzako ETE batentzako merkataritza eta kontabilitateko 

oinarrizko dokumentazioa bete du (fakturak, albaranak, eskabide-orriak, kanbio-
letrak, txekeak eta bestelakoak), eta dokumentazio horrek enpresan egiten duen 
bidea deskribatu du. 

f) Banku-finantzaketako tresna nagusiak identifikatu ditu. 



 

 

 

 

 

 

 

 
INSTALAZIOA ETA ALTZARI-HORNIKUNTZA 
 

111 

 

12. lanbide-m
odulua: EN

PR
ESA ETA E

KIM
EN

 SO
R

TZAILEA 

g) Dokumentazio hori enpresa-planean barne hartu du. 
 
 

c) Edukiak 
 

1. EKIMEN SORTZAILEA 
 

prozedurazkoak 

- Tituluari lotutako sektorearen jardueran berrikuntzak dituen ezaugarri 
nagusiak aztertzea (materialak, teknologia, prozesuaren 
antolamendua, etab.). 

- Ekintzaileen funtsezko faktoreak aztertzea: ekimena, sormena, 
lidergoa, komunikazioa, erabakiak hartzeko gaitasuna, plangintza eta 
prestakuntza. 

- Jarduera ekintzailean arriskua ebaluatzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Sektoreko berrikuntza eta garapen ekonomikoa.  
- Kultura ekintzailea gizarte-behar gisa. 
- “Enpresaburu” kontzeptua. 
- Ekintzaileen jarduna sektoreko enpresa bateko enplegatu gisa. 
- Ekintzaileen jarduna enpresaburu gisa. 
- Ekintzaileen arteko lankidetza. 
- Enpresa-jardueran aritzeko eskakizunak. 
- Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan. 
- Kultura ekintzaileari lotutako jardunbide egokiak tituluari dagokion 

jarduera ekonomikoan eta toki-esparruan. 
  

jarrerazkoak 
- Izaera ekintzailea eta ekintzailetzaren etika balioestea. 
- Ekintzailetzaren bultzatzaile gisa, ekimena, sormena eta 

erantzukizuna balioestea. 
 
 

2. ENPRESA ETA BERE INGURUNEA 
 

prozedurazkoak 

- Enpresa-ideiak zehazteko tresnak aplikatzea. 
- Internet bidez, sektoreko enpresei buruzko datuak bilatzea. 
- Garatu beharreko enpresaren ingurune orokorra aztertzea. 
- Lanbide-arloko ereduzko enpresa bat aztertzea. 
- Ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak identifikatzea. 
- Merkatu-azterketaren ondorioetatik abiatuta, negozio-eredua 

ezartzea. 
- Erabakitako ideiaren gainean berrikuntza-ariketak egitea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Enpresaren betebeharrak berariazko ingurunearekiko eta sozietate 
osoarekiko (garapen iraunkorra). 

- Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egitea. 
- Sektoreko enpresen erantzukizun soziala eta etikoa. 
- Merkatu-azterketa: ingurunea, bezeroak, lehiakideak eta hornitzaileak. 

  

jarrerazkoak 
- Enpresaren balantze soziala aintzat hartu eta balioestea. 
- Genero-berdintasuna errespetatzea. 
- Enpresa-etika balioestea. 
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3. ENPRESA BAT SORTU ETA ABIARAZTEA 
 

prozedurazkoak 

- Marketin-plana ezartzea: komunikazio-politika, prezioen politika eta 
banaketaren logistika. 

- Produkzio-plana prestatzea. 
- Sektoreko enpresa baten bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta 

finantzarioa aztertzea. 
- Enpresaren finantzaketa-iturriak aztertzea eta haren aurrekontua 

egitea. 
- Forma juridikoa hautatzea. Tamaina eta bazkide kopurua.  

  

kontzeptuzkoak 

- “Enpresa” kontzeptua. Enpresa motak. 
- Enpresa baten funtsezko elementuak eta arloak. 
- Zerga-arloa enpresetan. 
- Enpresa bat eratzeko administrazio-izapideak (ogasuna eta gizarte-

segurantza, besteak beste). 
- Lanbide-arloko enpresentzako diru-laguntzak, bestelako laguntzak eta 

zerga-pizgarriak. 
- Enpresaren jabeek duten erantzukizuna. 

  

jarrerazkoak 
- Proiektuaren bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa zorrotz 

ebaluatzea. 
- Administrazioko eta legezko izapideak betetzea. 

 
 

4. ADMINISTRAZIO-FUNTZIOA 
 

prozedurazkoak 

- Kontabilitate-informazioa aztertzea: diruzaintza, emaitzen kontua eta 
balantzea. 

- Dokumentu fiskalak eta lanekoak betetzea. 
- Merkataritza-dokumentuak betetzea: fakturak, txekeak eta letrak, 

besteak beste. 
  

kontzeptuzkoak 

- “Kontabilitate” kontzeptua eta oinarrizko ideiak. 
- Kontabilitatea, egoera ekonomikoaren irudi zehatz gisa. 
- Enpresen legezko betebeharrak (fiskalak, lanekoak eta 

merkataritzakoak). 
- Dokumentu ofizialak aurkezteko eskakizunak eta epeak. 

  

jarrerazkoak 
- Sortutako administrazio-dokumentuei dagokienez, antolamendua eta 

ordena balioestea. 
- Administrazioko eta legezko izapideak betetzea. 

 
 
d) Orientabide metodologikoak 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 
 

1) Sekuentziazioa 
 

Modulu honi ekiteko, komenigarria litzateke ikaslea jarrera ekintzailearekin 
mentalizatzea, bai norberaren konturako bai besteren konturako langile gisa. 
 
Ondoren, enpresa-ideien inguruan gogoeta eginaraziko zaio eta ideia horiek hautatzeko 
metodologia egokiak erakutsiko zaizkio. Lehentasunez, dagokion lanbide-arloaren 
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ingurunean lan egingo da; baina, hala ere, ez dira baztertzen beste lanbide-sektore 
batzuk. 
 
Enpresa-ideia garatzen jarraituko da: merkatu-azterketa egin, negozio-ideia jorratu, ideia 
horren euskarri den enpresa diseinatu eta, ikuspegi sozialetik, etikotik eta 
ingurumenekotik, ingurunearen gaineko eragina balioetsi. 
 
Enpresa-plana egingo da. Horretarako, haren bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta 
finantzarioa, eta beste alderdi batzuk, besteak beste, marketin-plana, giza baliabideak, 
forma juridikoa, etab. aztertuko dira. 
 
Azkenik, ikasleari oinarrizko kontzeptuak azalduko zaizkio kontabilitatearen, zergen eta 
administrazio-kudeaketaren inguruan. 
 
2) Alderdi metodologikoak 
 
Modulu honetan, irakasleak entrenatzaile-lana egingo du batik bat. Proiektuen tutoretza 
eramango du eta, taldearen beharren arabera, bideratzaile gisa jardungo du. 
 
Irakasleak helburuak aurkeztu eta bideari ekiteko beharrezko ezagupenen sarrera 
laburra egin ondoren, ikasleak berak landuko du enpresa-proiektua arian-arian, bere 
konturako nahiz besteren konturako ekintzailetza-gaitasunak bereganatzearren. 
 
Ikasleak bere proiektuan aurrera egiten duen neurrian, irakasleak beharrezkoak diren 
ezagupenak sartuko ditu, azalpenen bidez edota ikasgelan garatutako jardueren bidez. 
Ikasleari liburu edo artikulu jakin batzuk ere irakurraraziko dizkio, ondoren haien edukia 
kurtsoko proiektura egokitu ditzan. 
 
Irakasleak ikasleen ikasteko prozesuaren jarraipen hurbilekoa eta banakakoa egin behar 
du. Horretarako, kontrol-zerrenda batean, aurrerapenak eta zailtasunak idatziz jaso 
behar ditu sistematikoki. 
 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 

 
 Ekintzaile-mentalizazioan sentsibilizatzea: 

• Euskal Herriko enpresa-ehuna identifikatzea. Sektoreak, tamaina, forma 
juridikoak, etab. 

• Enpresaburuaren ezaugarriak eta gaitasunak jasoko dituen erretratua egitea. 
• Enpresaburu izatearen abantailak eta eragozpenak bilduko dituen taula egitea. 
• Sektorean alderdi berritzaile txikiak identifikatzea. 
• Besteren konturako ekintzailearen, norberaren konturako ekintzailearen eta 

gizarte-ekintzailearen arteko desberdintasunak eta antzekotasunak aztertzea, 
talde-laneko indukzio-tekniken bidez. 

 
 Enpresa-ideiak garatzea: 

• Merkatuaren beharrei erantzungo dieten negozio-ideiekin taula bat egitea. 
• Lan-taldeak sortzea eta horiek garatu beharreko ideiak hautatzea. 
• Merkatu-azterketa bat egitea, ingurunea behatuta, Internet erabilita, etab. 
• Hautatutako negoziorako AMIA (ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak) 

matrizea egitea. 
• Ideiari alderdi sortzaileak eta berritzaileak aplikatzea. 
• Negozio-eredua prestatzea, alderdi etikoak, sozialak eta ingurumenekoak kontuan 

izanda. 
 
 Enpresa baten bideragarritasuna eta abiaraztea: 

• Ezarritako ereduari jarraituz enpresa-plan bat egitea. 
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• Finantza-erakunde bati mailegua eskatzea (ahal dela, benetako izapideen bidez). 
• Enpresak eratzeko inprimakiak betetzea. 
• Internet erabilita, diru-laguntzak eta bestelako laguntzak bilatu eta aztertzea. 
• Enpresa-planak bateratu eta defendatzea. 

 
 Administrazio-izapideak aztertu eta betetzea: 

• Diruzaintzako plan bat aztertzea: emaitzen kontua eta egoera-balantzea. 
• Dokumentu fiskalak eta lanekoak betetzea. 
• Merkataritza-dokumentuak betetzea: fakturak, txekeak eta letrak, besteak beste. 
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13 13. lanbide-modulua 
LANTOKIKO PRESTAKUNTZA 
 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza 

Kodea: 0784 

Heziketa-zikloa: Instalazioa eta altzari-hornikuntza 

Maila: Erdiko maila 

Lanbide-arloa: Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa 

Iraupena: 380 ordu 

Kurtsoa: 2.a 

Irakasleen espezialitatea: 

Zurgintzako eta altzarigintzako prozesuak eta 
produktuak 
(Bigarren Irakaskuntzako irakaslea) 
Arotzeriako eta altzarigintzako fabrikazioa eta 
instalazioa 
(Lanbide Heziketako irakasle teknikoa) 

Modulu mota: Lanbide-profilari lotua 

Helburu orokorrak: Guztiak 

 
 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Enpresaren egitura eta antolamendua identifikatzen ditu, eta horiek lortutako produktuen 
produkzioarekin eta merkaturatzearekin erlazionatzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak:  
 

a) Enpresaren antolamendu-egitura eta arlo bakoitzaren eginkizunak identifikatu ditu. 
b) Enpresaren egitura sektorean dauden ereduzko enpresa-antolamenduekin alderatu 

ditu. 
c) Enpresaren sare logistikoa osatzen duten elementuak identifikatu ditu: hornitzaileak, 

bezeroak, produkzio-sistemak eta biltegiratzea, besteak eta beste. 
d) Zerbitzugintza garatzeko lan-prozedurak identifikatu ditu. 
e) Jarduera behar bezala garatzeko giza baliabideen beharrezko konpetentziak 

balioetsi ditu. 
f) Jarduera honetan ohikoenak diren hedabideen egokitasuna identifikatu du. 

 
2. Lanbide-jarduera garatzean ohitura etikoak eta lanekoak aplikatzen ditu, lanpostuaren 
ezaugarrien eta enpresan ezarritako prozeduren arabera. 

 
Ebaluazio-irizpideak:  

a) Aintzat hartu eta justifikatu ditu: 
 Lanpostuan beharrezkoa den prestasun pertsonala eta denborakoa. 
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  Jarrera pertsonalak (besteak beste, puntualtasuna eta enpatia) eta 
profesionalak (besteak beste, lanposturako beharrezko txukuntasuna, 
garbitasuna, eta erantzukizuna). 

 Jarrerazko eskakizunak lanbide-jarduerak dituen arriskuen prebentzioaren 
aurrean. 

 Lanbide-jardueraren kalitatearekin zerikusia duten jarrerazko eskakizunak. 
 Lan-talde barruko eta enpresan ezarritako hierarkiekiko harreman-jarrerak. 
 Lanaren esparruan egiten diren jardueren dokumentazioarekin zerikusia 

duten jarrerak. 
 Profesionalaren jardun egokiarekin lotuta, esparru zientifikoan eta teknikoan 

lan-munduratzeko eta berriro laneratzeko prestakuntza-beharrak. 
b) Laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak identifikatu ditu, baita lanbide-

jardueran aplikatzekoa den Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 
oinarrizko alderdiak ere. 

c) Lanbide-jarduerak dituen arriskuen eta enpresaren arauen arabera abiarazi du 
norbera babesteko ekipamendua. 

d) Garatu dituen jardueretan ingurumena errespetatzeko jarrera izan du. 
e) Lanpostua edo jarduera garatzeko eremua antolatuta, garbi eta oztoporik gabe 

mantendu du. 
f) Zuzendu zaion lanaz arduratu da, jasotako argibideak interpretatuz eta betez. 
g) Egoera bakoitzean ardura duen pertsonarekin eta taldeko kideekin komunikazio 

eraginkorra ezarri da. 
h) Taldearen gainerakoekin koordinatu da eta sortzen diren gertakaririk 

adierazgarrienak komunikatu ditu. 
i) Bere jardueraren garrantzia eta zereginen aldaketetara egokitzeko beharra baloratu 

du. 
j) Lana garatzean arauak eta prozedurak aplikatzeaz arduratu da. 

 
3. Arotzeriako, altzarigintzako eta zurezko egituretako materialak hartu, biltegiratu eta igortzeko 
eragiketak egiten ditu, kalitate-prozedurak, eta segurtasuneko eta laneko osasuneko arauak 
aplikatuta. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Izakinak kudeatzeko dokumentazioa interpretatu, bete eta bideratu du. 
b) Materialak eta produktuak ikuskatu eta neurtu ditu. 
c) Ikuskapenean aurkitutako akatsak arduradunari jakinarazi dizkio. 
d) Materialak eta produktuak biltegian sailkatu ditu. 
e) Izakinak, eta horien gutxieneko eta gehieneko mailak kontrolatzen parte hartu du. 
f) Instalazioetarako produktuetan fabrikatzaileak ezarritako segurtasunari, 

iraungipenari, tenperaturari, toxikotasunari, sukoitasunari eta hezetasunari buruzko 
jarraibideak errespetatu ditu. 

g) Enpresak ezarritako irizpideak eta protokoloak aplikatu ditu. 
h) Bidalketan produktuen karga eta ezarpena egiaztatu ditu, behar ez diren arriskuak 

saihesteko segurtasun-arauak kontuan izanda. 
i) Materialak eta produktuak manipulatu ditu, prebentzioko eta laneko osasuneko 

neurriak hartuta. 
 
4. Arotzeria, altzariak eta egiturak instalatzeko proiektuak egiten parte hartzen du, planoak eta 
eraikuntza-xehetasunak marraztuz, eta aurrekontuak eginez. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 

a) Laneko argibideak interpretatu ditu. 
b) Arotzeria, altzariak eta zurezko egiturak instalatzera zuzendutako datuak bildu ditu. 
c) Egindako instalazioetan eraikuntza-soluzio egokia aplikatu du. 
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d) Enpresak eskuragarri dituen tresnak, neurgailuak, euskarriak eta formatuak 
maneiatu ditu. 

e) Instalazio-eremuaren beharrezko neurketak egiten lagundu du, haren gauzatzea 
ziurtatzeko. 

f) Dokumentazio grafikoa prestatzeko, ordenagailuz lagundutako diseinu-programak 
erabili ditu. 

g) Aurrekontuak egiteko, informatika-tresnak erabili ditu. 
h) Besteak beste, memoriak egitean, materialen oinarrizko ezaugarriak eta kalitateak 

adierazi ditu. 
 

5. Obra-tokian, arotzeriako elementuak, altzariak eta egiturak instalatzeko beharrezko 
baliabideak antolatzen ditu, materialak biltzen ditu, eta erremintak eta tresneria prestatzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Baliabideak aurreikusitako bilketa-eremuan kokatu ditu. 
b) Egin beharreko instalaziorako makinak eta tresneria hautatu ditu. 
c) Eskuragarri dauden baliabideek instalazio-lanak gauzatzea ahalbidetzen dutela 

egiaztatu du. 
d) Instalazioko tresnerian eta makinetan osagarriak eta segurtasun-sistemak muntatu 

ditu. 
e) Instalazioko makinen eta tresneriaren funtzionamendua egiaztatu du. 
f) Lan-taldean integratu da eta ekimena eta interesa azaldu du. 
g) Instalazioko materialak eta tresneria prestatu eta maneiatzean, norbera babesteko 

ekipamendua (NBE) erabili du. 
 
6. Arotzeriako elementuak instalatzen ditu, horien osagaiak muntatuz, osagarriak finkatuz eta 
burdineria erregulatuz. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Ateak eta leihoak instalatu ditu, fabrikatzailearen zehaztapenak kontuan izanda. 
b) Zoruak eta estaldurak instalatu ditu, produktuen zehaztapen teknikoak errespetatuz. 
c) Horma-armairuak eta horien elementu mugikorrak instalatu ditu (tiraderak, oinetako-

altzariak eta kako-altzariak, besteak beste). 
d) Burdineria eta osagarriak zehaztapen teknikoen arabera muntatu ditu. 
e) Instalatutako arotzeriaren eta estalduren gainazaleko akabera-akatsak zuzendu ditu. 
f) Lan-taldearekin elkarlanean jardun du eta ekimena eta interesa azaldu du. 
g) Instalazioko erremintak, makineria eta tresneria garbitu ditu, eta haien lehen mailako 

mantentze-lanak egin ditu. 
h) Arotzeria eta estaldurak instalatzearekin lotutako arriskuak identifikatu ditu, eta 

beharrezko segurtasun-neurriak hartu ditu. 
i) Gorabehera txikiak konpontzeko autonomia erakutsi du. 
j) Arotzeria eta estaldurak instalatzean norbera babesteko ekipamendua (NBE) erabili 

ditu. 
 
7. Altzariak instalatzen ditu, horien osagaiak muntatuz, osagarriak finkatuz eta burdineria 
erregulatuz. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Altzariak fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz instalatu ditu. 
b) Instalazio-planoan deskribatutako instalazio osagarriak egin ditu. 
c) Burdineria eta osagarriak zehaztapen teknikoen arabera muntatu ditu. 
d) Altzariak sestran jarri ditu, horien elementuak erregulatuz. 
e) Elementu osagarriak eta errematekoak finkatu ditu. 
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 f) Instalatutako altzarien funtzionamendua egiaztatu du, eta haiek finkatu, estutu eta 
akabatzeko eragiketak egin ditu. 

g) Lan-taldean integratu da, eta ekimena eta interesa azaldu du. 
h) Teknika eta bitarteko berriak ikasteko interesa erakutsi du. 
i) Gorabehera txikiak konpontzeko autonomia erakutsi du. 
j) Instalazio-lekua garbitu du eta entregatzeko baldintzetan utzi du. 
k) Instalazio osagarrietan eta altzarien instalazioan norbera babesteko ekipamendua 

(NBE) erabili du.  
 
8. Dokumentazio teknikoa interpretatu ondoren, zurezko egiturak muntatzeko eragiketak egiten 
ditu, haien elementuak, burdineria eta osagarriak finkatuz. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
  

a) Zurezko egiturak instalatu ditu, dokumentazio teknikoaren zehaztapenei jarraituz. 
b) Instalazio-proiektuaren osagaiak mekanizatu eta muntatzeko beharrezko txantiloiak 

egin ditu. 
c) Lotura-elementuak makineria eramangarriaren bidez mekanizatu ditu haiek 

ipintzeko. 
d) Aingurak, finkatzeko elementuak eta osagarriak zehaztapen teknikoen arabera 

muntatu ditu. 
e) Produktu prebentiboak eta akaberakoak aplikatu ditu fabrikatzaileak adierazitako 

lanabesekin eta tresneriarekin, segurtasuneko eta norbera babesteko beharrezko 
neurriak errespetatuz. 

f) Teknika eta bitarteko berriak ikasteko interesa erakutsi du. 
g) Gorabehera txikiak konpontzeko autonomia erakutsi du. 
h) Lan-taldearekin elkarlanean jardun du eta ekimena eta interesa azaldu du. 
i) Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak bete ditu, 

eta arriskuak, eta horiei aurrea hartzeko neurriak eta tresneria identifikatu ditu. 
 
 
c) Lanpostuko ikaskuntza-egoerak 
 

Jarraian, lantokiko egonaldian ikasleak gara ditzakeen jarduerak islatzen dituzten 
zenbait lan-egoera adierazten dira: 
 

 Enpresa-egitura eta -antolamendua identifikatzea: 
• Enpresaren jarduera eta haren kokapena arotzeriaren eta altzarigintzaren 

sektorean. 
• Sailen arteko harreman funtzionala.  
• Hornitzaile eta bezeroekiko harremana, eta merkaturatze-bideak. 
• Lantokian ezarritako kalitate, segurtasun eta ingurumeneko sistemak. 

 
 Ohitura etikoak eta lanekoak aplikatzea: 

• Jarrera profesionalak: erantzukizuna, ardura, ekimena, ordena, garbitasuna, 
puntualtasuna, etab. 

• Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioaren aurreko jarrerak. 
• Komunikazioa eta jarrera talde-lanaren aurrean. Partaidetza, interesa, errespetua. 
• Lanbide-jarduerei buruzko dokumentazioa: sailkatu, kodetu, berritu eta 

ezabatzeko metodoak. 
• Enpresaren barne-arauak, laneko jarraibideak eta prozedurak aintzat hartu eta 

aplikatzea. 
 
 Arotzeria, altzariak eta zurezko egiturak instalatzeko proiektuak egitea: 

• Datuak biltzea. Neurgailuak maneiatzea. Prozesua dokumentatzea. 
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• CAD bidez dokumentazio grafikoa prestatzea. 
• Informatika-tresnen bidez aurrekontuak egitea. 
• Laneko jarraibideak interpretatzea. 
• Memoriak egitea. 

 
 Arotzeriako, altzarietako eta zurezko egituretako materialak hartu, biltegiratu eta 

igortzeko eragiketak egitea: 
• Izakinak kudeatzeko dokumentazioa. 
• Instalaziorako materialak eta produktuak ikuskatu, neurtu eta sailkatzea. 
• Izakinak kontrolatzea. Segurtasun-stocka. 
• Segurtasun-irizpideak eta -jarraibideak interpretatu eta betetzea. 
• Eragiketa guztietan ingurumena babestea. 
• Materialak igortzea. Produktuak kargatu eta ipintzea. Segurtasun-arauak. 

 
 Instalaziorako baliabideak obran antolatzea: 

• Materialak biltzea. Instalaziorako baliabideak kokatzea. 
• Instalaziorako makinak eta tresneria prestatzea. Funtzionamendua egiaztatzea. 
• Segurtasun-osagarriak eta -sistemak erabiltzeko prozedura. 
• Norbera babesteko ekipamendua (NBE) erabiltzea. 
• Arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa instalazio-eragiketetan. 

 
 Arotzeriako eta altzarietako elementuak instalatzea: 

• Altzariak instalatzea, oro har, eta baita ateak, leihoak, zoruak, estaldurak eta 
horma-armairuak ere, arotzeria beste elementu batzuen artean. 

• Osagaiak. Ezaugarriak. Aplikazioak. 
• Finkatze-sistemak. 
• Burdineria eta osagarriak. Ezaugarriak. Aplikazioak. Muntaia. 
• Azken doikuntza. Egiaztapenak. 
• Gainazaleko akaberak. Zuzenketak eta hobekuntza. 
• Tresneria mantentzea. Garbitzea. 
• Norbera babesteko ekipamendua (NBE) erabiltzea. 
• Instalazioa entregatzea. Baldintzak. 
• Arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa instalazio-eragiketetan. 

 
 Zurezko egiturak muntatzea: 

• Oro har, zurezko egiturak, sabaiak eta eskailerak instalatzea. 
• Osagaiak. Ezaugarriak. Aplikazioak. 
• Finkatze-sistemak. 
• Txantiloiak. Motak. Materialak. 
• Lotura-elementuak mekanizatzea. 
• Makineria erabiltzea. 
• Burdineria, aingurak eta osagarriak. Ezaugarriak. Aplikazioak. 
• Produktu prebentiboak eta akaberakoak. Aplikatzen diren lanabesak eta tresneria. 
• Segurtasuna. 
• Tresneria mantentzea. Garbitzea. 
• Norbera babesteko ekipamendua (NBE) erabiltzea. 
• Arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa instalazio- eta akabera-faseetan. 
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4 4. GUTXIENEKO ESPAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

4.1  Espazioak 
 

PRESTAKUNTZA ESPAZIOA AZALERA (m²) / 30 IKASLE AZALERA m² / 20 IKASLE 

 
 Gela teknikoa 120 90 

 Mekanizazio-lantegia 270 200 

 Muntaia- eta instalazio-
lantegia 210 140 

 Biltegia  60 60 

 
 
4.2 Ekipamenduak 
 

PRESTAKUNTZA ESPAZIOA EKIPAMENDUA 

 

Gela teknikoa 

- Ikus-entzunezko tresneria. 
- Sarean instalatutako PCak. 
- Koloretako A3 inprimagailua. 
- A0 plotterra. 
- Proiekzio-kanoia. 
- Internet. 
- Arbel digitala. 
- Doitasun-balantza. 
- 100 aldiz handiagotzeko mikroskopioa. 
- Lehortzeko labea. 
- Txantiloiak egiteko tresnak eta makina eramangarriak. 
- Ebaketa optimizatzeko programak. 
- CAD/CAM programak. 
- Saiakuntzako tresnak (xilohigrometroa, durometroa, 

zimurtasun-neurgailua, kolorimetroa, biskosimetroa eta 
urradura-neurgailua, besteak beste). 

Mekanizazio-lantegia 

- Laneko aulkiak. 
- Eskuzko tresneria eta erremintak. 
- Zerrak (zintakoa, eskuairatzeko makina, 

trontzatzeko/ingletatzeko makina). 
- Arrabotatzeko makina. 
- Lodieran arrabotatzeko makina. 
- Fresatzeko makina. 
- Zulatzeko makina horizontal ardatz aniztuna. 
- Eskopleatzeko makina. 
- Ertzak xaflatzeko makina. 
- Lixatzeko/kalibratzeko makina. 
- Tresnak eta osagarriak. 
- Xurgatze-tresneria. 
- Konpresore hosgabetua. 
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PRESTAKUNTZA ESPAZIOA EKIPAMENDUA 

 - Aire konprimituko instalazioa. Aire konprimituko instalazioa.  

Muntaia- eta instalazio-
lantegia 

- Laneko aulkiak. 
- Eskuzko tresneria eta erremintak. 
- Aire konprimituko zirkuiturako konpresorea. 
- Muntaia-tresnak. 
- Makineria eramangarria (fresatzeko makina 

elektroeramangarria, fresa sorta eta bandak ipinita dituena; 
arrabota eramangarria; ingletatzeko makina; inguratzeko 
zerra; zulatzeko/torlojutzeko makina eramangarria, 
biraketa-alderantzikagailuduna, eta ordezko bateria eta 
kargagailuduna; grapagailu eta bihurkin pneumatikoak; 
lixatzeko makina elektroeramangarria, bandakoa; larako-
makina eskuzkoa; fresatzeko makina eramangarria). 

- Eskuz lixatzeko makina. 
- Prozesatzean piezei eusteko astoak. 

Biltegia 

- Materiala mugitzeko tresneria (transpaleta eta orgak, 
besteak beste). 

- Apalategiak. 
- Izakinak kontrolatzeko programa duen informatika-tresneria 

(etiketen inprimagailua, barra-kodeen irakurgailua eta 
besteak beste). 

- Tauletarako euskarriak. 
 
 

5. IRAKASLEAK 
 
 
5.1 Irakasleen espezialitateak eta irakasteko eskumena “Instalazioko 
eta altzari-hornikuntza” heziketa-zikloko lanbide-moduluetan 
 

LANBIDE MODULUA IRAKASLEEN ESPEZIALITATEA KIDEGOA 

 0538. Arotzeriako eta 
altzarigintzako materialak 

Zurgintzako eta altzarigintzako 
prozesuak eta produktuak 

Bigarren Irakaskuntzako 
irakasleak 

0539. Eraikuntza-
soluzioak 

Zurgintzako eta altzarigintzako 
prozesuak eta produktuak 

Bigarren Irakaskuntzako 
irakasleak 

0540. Arotzeriako 
oinarrizko eragiketak 

Arotzeriako eta altzarigintzako 
fabrikazioa eta instalazioa 

Lanbide Heziketako 
irakasle teknikoak  

0541. Altzarigintzako 
oinarrizko eragiketak 

Arotzeriako eta altzarigintzako 
fabrikazioa eta instalazioa 

Lanbide Heziketako 
irakasle teknikoak 

0542. Biltegiko kontrola Arotzeriako eta altzarigintzako 
fabrikazioa eta instalazioa 

Lanbide Heziketako 
irakasle teknikoak 

0778. Instalazioaren 
plangintza 

Zurgintzako eta altzarigintzako 
prozesuak eta produktuak 

Bigarren Irakaskuntzako 
irakasleak 

0779. Altzarien 
instalazioa 

Arotzeriako eta altzarigintzako 
fabrikazioa eta instalazioa 

Lanbide Heziketako 
irakasle teknikoak  

0780. Arotzeriako 
instalazioa 

Arotzeriako eta altzarigintzako 
fabrikazioa eta instalazioa 

Lanbide Heziketako 
irakasle teknikoak 
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0781. Zurezko egituren 
instalazioa 

Arotzeriako eta altzarigintzako 
fabrikazioa eta instalazioa 

Lanbide Heziketako 
irakasle teknikoak  

0782. Laneko 
prestakuntza eta 
orientabidea 

Laneko prestakuntza eta 
orientabidea 

Bigarren Irakaskuntzako 
irakasleak 

0783. Enpresa eta 
ekimen sortzailea 

Laneko prestakuntza eta 
orientabidea 

Bigarren Irakaskuntzako 
irakasleak 

0784. Lantokiko 
prestakuntza 

Zurgintzako eta altzarigintzako 
prozesuak eta produktuak 

Bigarren Irakaskuntzako 
irakasleak 

Arotzeriako eta altzarigintzako 
fabrikazioa eta instalazioa 

Lanbide Heziketako 
irakasle teknikoak 

 
 
 
6. LANBIDE MODULUEN ARTEKO BALIOZKOTZEAK 
 
 

LOGSE 1/1990ean ezarritako heziketa-
zikloetan bildutako lanbide-moduluak 

Heziketa-zikloko lanbide-moduluak (LOE, 
2/2006) 

Instalazioa eta altzari-hornikuntza 
 

Zuraren industrietako materialak eta 
produktuak 

0538. Arotzeriako eta altzarigintzako 
materialak 

Arotzeriako eta neurrira egindako 
altzarigintzako soluzioen definizioa 

0539. Eraikuntza-soluzioak 
0778. Instalazioaren plangintza 

Arotzeriaren eta neurrira egindako altzarien 
mekanizazioko oinarrizko lanak 

0540. Arotzeriako oinarrizko eragiketak 
0541. Altzarigintzako oinarrizko eragiketak 

Neurrira egindako arotzeria eta altzarigintza 
0540. Arotzeriako oinarrizko eragiketak 
0541. Altzarigintzako oinarrizko eragiketak 
0542. Biltegiko kontrola 

Neurrira egindako altzarien eta arotzeriaren 
instalazioa eta akabera 

0779. Altzarien instalazioa 
0780. Arotzeriako instalazioa 
0781. Zurezko egituren instalazioa 

Laneko prestakuntza eta orientabidea 
Zuraren eta altzarien industriako segurtasuna 0782. Laneko prestakuntza eta orientabidea 

Enpresa txikien administrazioa, kudeaketa eta 
merkaturatzea 0783. Enpresa eta ekimen sortzailea 

Arotz-lanak eta altzariak neurrira egin eta 
instalatzeko teknikariaren tituluari dagokion 
lantokiko prestakuntza 

0784. Lantokiko prestakuntza 
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7 7. TITULUKO LANBIDE MODULUEN ETA KONPETENTZIA ATALEN 
ARTEKO TRAZABILITATE ETA EGOKITASUN LOTURAK 
 
 
7.1 Konpetentzia-atalen egokitasuna lanbide-moduluekin, horiek 
baliozkotu edo salbuesteko 
 

KONPETENTZIA ATALA LANBIDE MODULUA 

 
UC0163_2: Instalazioan materialen bilketa, 
makinak eta erremintak planifikatzea. 
UC0883_2: Arotzeriako elementuak 
instalatzeko datuak hartzea eta kalkuluak 
egitea. 

0778. Instalazioaren plangintza 

UC0884_2: Zurezko ateen eta leihoen 
instalazioak egitea. 
UC0885_2: Zurezko eta antzeko estalduren 
instalazioak egitea. 

0780. Arotzeriako instalazioa 

UC0164_2: Altzariak osatzea eta finkatzea, 
eta instalazio osagarriak egitea. 
UC0165_2: Funtzionamendua egiaztatzea, 
eta doikuntza- eta akabera-eragiketak egitea. 

0779. Altzarien instalazioa 

UC0886_2: Zurezko egituren instalazioak 
egitea. 0781. Zurezko egituren instalazioa 

UC0160_2: Lantegiko makinak eta tresneria 
prestatzea. 

0540. Arotzeriako oinarrizko eragiketak 
0541. Altzarigintzako oinarrizko eragiketak 

UC0171_2: Arotzeriako eta altzarigintzako 
osagaiak eta osagarriak kontrolatu eta 
antolatzea. 

0542. Biltegiko kontrola 

 
OHARRA; Heziketa-ziklo honetan matrikulatutako pertsonek tituluaren barnean hartzen diren 
konpetentzia-atal guztiak uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuaren arabera egiaztatu badituzte 
–1224/2009 Errege Dekretua, lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez 
eskuratutako lanbide-konpetentziak onartzeari buruzkoa–, honako lanbide-modulu hau izango dute 
baliozkotuta: “0539. Eraikuntza-soluzioak”. 
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7.2 Lanbide-moduluen egokitasuna konpetentzia-atalekin, horiek 
egiaztatzeko 
 

LANBIDE MODULUA KONPETENTZIA ATALA 

0778. Instalazioaren plangintza 

UC0163_2: Instalazioan materialen bilketa, 
makinak eta erremintak planifikatzea. 
UC0883_2: Arotzeriako elementuak 
instalatzeko datuak hartzea eta kalkuluak 
egitea. 

0780. Arotzeriako instalazioa 
UC0884_2: Zurezko ateen eta leihoen 
instalazioak egitea. 
UC0885_2: Zurezko eta antzeko estalduren 
instalazioak egitea. 

0779. Altzarien instalazioa 
UC0164_2: Altzariak osatzea eta finkatzea, 
eta instalazio osagarriak egitea. 
UC0165_2: Funtzionamendua egiaztatzea, 
eta doikuntza- eta akabera-eragiketak egitea. 

0781. Zurezko egituren instalazioa UC0886_2: Zurezko egituren instalazioak 
egitea. 

0540. Arotzeriako oinarrizko eragiketak 
0541. Altzarigintzako oinarrizko eragiketak 

UC0160_2: Lantegiko makinak eta tresneria 
prestatzea. 

0542. Biltegiko kontrola 
UC0171_2: Arotzeriako eta altzarigintzako 
osagaiak eta osagarriak kontrolatu eta 
antolatzea. 
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