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Konpetentzia orokorra
Titulu honen konpetentzia orokorra mendiko eta mintegietako lanak programatzea, antolatzea,
gainbegiratzea eta, hala badagokio, ezartzea da. Eginkizun horretan, natura ingurunea kontrolatzea eta
babestea eta pertsonak ingurumena kontserbatzeko eta hobetzeko trebatzea, betiere kalitate-planak,
laneko arriskuen prebentzioari buruzkoak eta ingurumena babestekoak indarreko legeriaren arabera
aplikatuta.

Moduluak

(*) Saio teoriko eta praktikoak
Familiako modulo amankomunak: 690, 692, 693, 694
Erdi Mailako Zikloetako modulo amankomunak: E 200, 818, 819
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Lanbide-ingurunea:
Lanbide-irudi honek basoa, ehiza eta arrain-hazkuntza eta baso-mintegiak kudeatzeko lanetan,
ingurumen-hezkuntzako programak garatzekoetan, eta gizarte- eta naturaingurunean informatzeko,
komunikatzeko, prestatzeko eta interpretatzeko lanetan eta lagun egiteko eta gidatzeko jardueretan, eta
natura-ingurunea eta haren baliabideak kontrolatzeko eta zaintzeko lanetan diharduten enpresa handi,
ertain eta txiki publiko zein pribatuen kudeaketa-arloan egiten du lan, besteren kontura zein bere kontura.
Baso-suteak itzaltzeko zerbitzuetan ere egiten du lan, administrazio publikoen mendeko langile gisa.
Halaber, gaitasuna du tratamendu pestizidak indarreko araudiak arautzen duen jardueraren arabera
antolatzeko, kontrolatzeko eta egiteko.
Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:
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Basoberritze-enpresetako arduraduna.
Basoen hidrologia zuzentzeko lanak eta baso-inbentariokoak egiten dituzten enpresetako arduraduna.
Baso-tratamenduak egiten dituzten enpresetako arduraduna.
Suteen prebentzioko eta itzalketako unitateen koordinatzailea.
Baso-suteen prebentzioko eta itzalketako unitateko burua.
Baso-suteen zaintzaileen koordinatzailea.
Basoko izurrite eta gaixotasunen aurka borrokatzeko lanak egiten dituzten enpresetako arduraduna.
Oihanbideak eraikitzeko eta mantentzeko lanak egiten dituzten enpresetako arduraduna.
Basoberritze-lanetako, baso-tratamenduetako eta basoko izurrite eta gaixotasunen aurkako
tratamenduetako bere konturako langile kualifikatua.
Topografia-lanetako praktikoa.
Basogintzako arduraduna edo langileburua.
Baso-aprobetxamenduetako enpresetako arduraduna.
Mintegietako arduraduna, oro har.
Landareak mintegian ugaltzeko lanen arduraduna.
Haziak eta fruituak altueran biltzeko lanen arduraduna.
Habitat urtar kontinentalaren eta ehiza-espezieen habitataren jarraipena asmatzeko, planifikatzeko eta
egiteko laguntza teknikoko jardueren arduraduna.
Ehiza-espezieak, arrainak eta karramarroak birpopulatzeko lanen arduraduna.
Habitat urtar kontinentala eta ehiza-espezieena egokitzeko lanen arduraduna.
Natura-parkeko, administrazioaren ehiza-erreserbako eta administrazioaren zein unibertsitateen /
ikerkuntza-zentroen esparru publikoko arduraduna.
Harrapariak edo espezie inbaditzaileak legez kontrolatzeko jardueretan espezializatutako langilea.
Ehiza-kudeatzailea.
Landa zaintzeko lanen koordinatzailea.
Ehiza- eta arrain-turismoko enpresetako arduraduna.
Baso-agentea edo antzekoa.
Naturaguneen zaintzailea.
Ingurumen-hezitzailea.
Naturako monitorea.
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Ziklo honen Oinarrizko Curriculum Diseinuaren informazio osagarria
Koalifikazioen eta lanbide heziketaren Euskal Institutuaren webgunean kontsultatu
daiteke:
OCD Baso eta Natura Ingurunea Kudeatzeko Goi Mailako Teknikaria1 (.pdf 1,30MB.)

Informazio gehigarria: www.nekaderio.eus
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http://www.kei-ivac.com/upload/productos/eusk/359/dcb_gestion_forestal-eu.pdf

4

