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IZENA 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO ELABORAZIO-ERAGIKETA OSAGARRIAK 

 

KODEA 
INAD0108 

 

LANBIDE-ARLOA 
Elikagaien industriak 
 

LANBIDE-EREMUA 
Askotariko janariak. 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
INA172_1 “Elikagaien industriako elaborazio-eragiketa osagarriak” (1228/2006 EDa, 2006ko urriaren 27koa). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 

 

GAITASUN OROKORRA 
Produkzio-prozesuetan esku hartzen duten lehengaiak eta gai osagarriak jasotzeko eta prestatzeko laguntza-eragiketak 
egitea. Prozesu horietan laguntzea elikagaien elaborazioko eta ontziratzeko ohiko eragiketa sinpleetan lagunduz, laneko 
argibideei eta higiene- eta segurtasun-arau espezifikoei jarraikiz. Orga jasotzaileekin kargak manipulatzea, salgaiak behar 
bezalako arretarekin kargatzeko eta deskargatzeko. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0543_1: Lehengaiak jasotzeko eta prestatzeko laguntza-zereginak egitea. 
- UC0544_1: Elikagaiak elaboratzeko, tratatzeko eta kontserbatzeko laguntza-zereginak egitea. 
- UC0545_1: Elikagaiak ontziratzeko, egokitzeko eta paketatzeko ekipamenduak eta instalazioak maneiatzea mendeko 

laneko argibide normalizatuei jarraikiz. 
- UC0432_1: Orga jasotzaileekin kargak manipulatzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Bere jarduera elikagaien industrietan (tamaina txiki, ertain edo handikoak) garatzen du, elikagai eraldatuak zuzenean 
fabrikatzen dituztenetan nahiz sektoreko zerbitzuetan edo sektorerako produktu osagarriak egiten dituztenetan. Lantalde 
batean integratuta dago beste pertsona batzuekin batera eta lantalde horretan lehengaiak jasotzeko, prestatzeko, 
elaboratzeko eta kontserbatzeko eremuetan laguntza-zeregin normalizatuak garatzen ditu eta bestalde, produkzio-lineako 
eta ontziratze- eta enbalatze-lineako gailuak, ekipamenduak eta instalazioak modu automatikoan egikaritzen ditu. Betiere 
argibideei jarraikiz eta oinarrizko autonomia teknikoarekin lan egiten du. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Elikagaien industriako eta antzeko industrietako azpisektore guztiak. 
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Lanbideak edo lanpostuak 
Orga-gidaria. 

Biltegiko langilea. 

1056.1056 Janarien, edarien eta tabakoaren industriako peoia. 

Janarien eta edarien industriako peoia. 

Lehengaien prestatzailea. 

Elikagaiak elaboratzeko eta ontziratzeko makinetako operadorea. 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA 
 

ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0543_1 
Lehengaien prestaketa 50   

MF0544_1 
Elikagaien prozesuetako oinarrizko eragiketak 110 

UF0697: Ekipamenduen eta 
lanabesen erabilera 
elikagaien elaborazioan eta 
tratamenduan 

60 

UF0698: Elikagaiak 
elaboratzeko instalazioen 
maneiua 

50 

MF0545_1 
Elikagaien ontziratzea eta paketatzea 50   

MF0432_1 (ZEHARKAKOA) 
Kargen manipulazioa orga jasotzaileekin 50 

  

MP0148 
Elikagaien industriako elaborazio-eragiketa 
osagarrietako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

40 

  

Iraupena, guztira 300 
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II LANBIDE-PROFILA  

 
 
 

1. gaitasun-atala 
LEHENGAIAK JASOTZEKO ETA PRESTATZEKO  

LAGUNTZA-ZEREGINAK EGIKARITZEA 

 
2. gaitasun-atala 

ELIKAGAIAK ELABORATZEKO, TRATATZEKO ETA 
KONTSERBATZEKO LAGUNTZA-ZEREGINAK EGITEA  

 
3. gaitasun-atala 

ELIKAGAIAK ONTZIRATZEKO, EGOKITZEKO ETA 
PAKETATZEKO EKIPAMENDUAK ETA INSTALAZIOAK 

MANEIATZEA MENDEKO LANEKO ARGIBIDE NORMALIZATUEI 
JARRAIKIZ 

 
4. gaitasun-atala 

ORGA JASOTZAILEEKIN KARGAK MANIPULATZEA 
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1. gaitasun-atala: 
LEHENGAIAK JASOTZEKO ETA PRESTATZEKO 
LAGUNTZA-ZEREGINAK EGIKARITZEA 

 

Kodea: UC0543_1 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Lehengaiak eta produktu osagarriak kontrolatzen eta jasotzen laguntzea.  
BI1.1 Jasotze-baldintzak eta jasotako lehengaien egoera egiaztatzen laguntzen da hautemate sentsorial sinpleen 
bidez eta jasotako argibideei jarraikiz. 
BI1.2 Oinarrizko espezifikazioak sarrera-argibideen orriekin alderatzen dira eta izan daitezkeen desbideraketen edo 
akatsen berri ematen da prozesuaren arduradunak konpon ditzan.  
BI1.3 Lehengaiak eta gai osagarriak pisatu, neurtu eta kalibratu egiten dira maneiu errazeko tresnen edo 
ekipamenduen bitartez dosifikazio hoberena lortzeko.  
BI1.4 Lehengaien (geldoak edo biziak) deskarga laneko argibideetan aurreikusitako lekuetan eta moduan egiten da 
buxadurarik edo egoera anomalo edo kaltegarririk ez eragiteko.  
BI1.5 Sartzen diren produktuak (geldoak edo biziak) biltegiratzeko adierazitako lekuetara edo prestaketa-lineara 
garraiatzen dira hurrengo prozesua normaltasunez garatzeko moduan.  
BI1.6 Hori behar duten lehengaiak kategorizatzeko eta sailkatzeko ohiko neurketak egiten dira eta lortutako datuak 
ezarritako euskarrietan erregistratzen dira.  
BI1.7 Pertsonei eta materiei dagozkien agindutako higiene- eta segurtasun-neurriak gauzatzen dira salgaiak 
sartzeko, pausatzeko eta kokatzeko eragiketetan.  

LB2: Behar diren makinak, tresneria edo ekipamenduak erabilita lehengaiak eta gai osagarriak prestatzeko oinarrizko 
eragiketak egitea haiek elaborazio-prozesura bideratzeko.  

BI2.1 Lehengaiak eta gai osagarriak prestatzeko makinak, ekipamenduak eta tresneria kalibratu egiten dira eta 
garbiak eta erabiltzeko prest daudela egiaztatu.  
BI2.2 Prestatu beharreko lehengaiak laneko argibideei jarraikiz hautatzen dira prozesuaren hasieran nahiz 
prozesuan zehar.  
BI2.3 Hautatutako lehengaiak eta produktuak garbitu eta karrakatu egiten dira soberan dauden zatiak kentzeko, 
betiere laneko argibideei jarraikiz.  
BI2.4 Beharrezkoa den kasuetan, sartzen diren lehengaiak eta produktuak moztu, zatikatu edo xehatu egiten dira 
laneko argibideei jarraikiz.  
BI2.5 Beharrezkoa den kasuetan, normalizatzeko, nahasteko, substantziak gehitzeko, irabiatzeko, deshidratatzeko, 
kontzentratzeko eta desizozteko tratamendu zehatzak egiten laguntzen da, betiere fabrikazio-aginduetan bildutako 
metodo eta prozedurei jarraikiz.  
BI2.6 Prestaketa-ekipamenduen eta lanabesen aginteak eskatutako zehaztasunarekin erabiltzen dira une oro 
ezarritako segurtasun-arauak eta mekanismoak betez.  

LB3: Norberaren eskumeneko lan-egoeretan, segurtasun eta higiene pertsonala bermatzeko beharrezkoak diren babes-
neurriak hartzen eta eskumeneko jardueretan elikagaien kalitatea eta osasungarritasuna bermatuko duten arauak 
ezartzen laguntzea.  

BI3.1 Lanpostu edo lan-eremu bakoitzean eskatzen diren babes-ekipamendu pertsonalak behar bezala erabiltzen 
dira.  
BI3.2 Lan-eremuan ez da arriskutsua izan daitekeen edo produktua kutsatu edo kaltetu dezakeen elementurik 
izango.  
BI3.3 Egiaztatzen da makinetan eta ekipamenduetan segurtasun-gailuak daudela, funtzionatzen dutela eta behar 
bezala erabiltzen direla eragiketetan.  
BI3.4 Kasu bakoitzean egokiak diren babes pertsonaleko eta higieneko neurriak hartuz manipulatzen dira materiak 
eta produktuak.  
BI3.5 Ingurune-baldintzetan detektatutako alterazioak —pertsonentzat edo produktuentzat arrisku sanitarioak 
dakartzatenak— arduradunari jakinarazten zaizkio, horiek zuzentzeko edo maneiatzeko neurriak proposa ditzan.  
BI3.6 Pertsonei edo janariei kaltea eragin diezaieketen ohitura, keinu edo jardunbide guztiak saihesten dira.  
BI3.7 Edozein lan-egoeratan eskatutako garbiketa pertsonaleko egoerari eutsi behar zaio baita objektuak edo 
substantziak eramateari eta erabiltzeari edo portaerei dagokienez elikagaien higieneari buruzko arauetan bildutako 
murrizketei ere. 
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Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lehengaiak jasotzeko eta hasierako tratamenduak emateko ekipamenduak. Elikagaien industriako lehengaiak eta gai 
osagarriak kontrolatzeko eta balioesteko ekipamenduak. Lehengaien eta produktuen biltegiak eta horiek jasotzeko 
eremuak. Babes pertsonaleko ekipamenduak. Material osagarriak eta elaborazio-prozesuetan erabiltzeko materialak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Jasotako eta hautatutako lehengaiak eta materialak. Elaborazio-fasera igarotzeko prestatutako eta tratatutako 
lehengaiak eta gai osgarriak. Substantziak eta gehigarriak. Lehengaiak eta gai osagarriak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Laneko argibideak. Egoera-orriak edo kontrol- eta erregistro-orriak. Fabrikazio- eta segurtasun-araudia. Makinen eta 
instalazioen funtzionamendu-eskuliburuak. Elikagaien higieneari eta ingurumen-kontrolari buruzko erregelamenduak eta 
arauak. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
ELIKAGAIAK ELABORATZEKO, TRATATZEKO ETA KONTSERBATZEKO 
LAGUNTZA-ZEREGINAK EGITEA 

 

Kodea: UC0544_1 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  

LB1: Elikagaiak elaboratzeko eragiketan ohiko zeregin espezifikoak egitea prozesuaren jarraitutasunerako behar diren 
lanabes eta ekipamenduak erabiliz.  

BI1.1 Adierazgailuetan, erraz beha eta maneia daitezkeen aginteetan eta elaboraziorako makina eta 
ekipamenduetan agertzen diren prozesuko parametro fisikoak (tenperatura, hezetasuna, presioa, kontzentrazioa, 
gazitasuna) kontrolatzen laguntzen da.  
BI1.2 Lanabes eta mekanismo sinple eta ohikoak maneiatzea inplikatzen duten eragiketak egikaritzen dira ezarritako 
prozedurei eta teknikei jarraikiz.  
BI1.3 Elaborazio-prozesuetan behar den erritmo eta sekuentziari eusten zaio prozesua normaltasunez gara dadin.  
BI1.4 Lineako produktuaren kontrol bisualeko eragiketetan jasotako argibideak kontuan hartzen dira eta araudia 
betetzen ez duten piezak kendu edo baztertu egiten dira. 
BI1.5 Hondakinak, hondarrak eta berriz erabil ezin daitezkeen pieza akastunak modu egokian desagerrarazten direla 
zaintzen eta artatzen da, prozesuan oztoporik ez sortzen saiatuz eta produktuaren kalitateari eta osasungarritasunari 
edo instalazioen funtzionamenduari dagokienez arazorik eragin gabe.  
BI1.6 Gehigarriak, saltsak, hartzigarriak, likido estalgarriak, substantzia ontzaileak eta produktuaren bestelako 
gehigarri elaboratuak laneko argibideetan adierazitako kantitatean, moduan eta baldintzetan gehitzen dira.  
BI1.7 Anomaliak eta produktuaren elaborazioan behatutako desbideraketak lineako edo prozesuko arduradunari 
jakinarazten zaizkio eta datuak ezarritako dokumentuan erregistratzen dira.  

 LB2: Instalazioen eta zerbitzu osagarrien maneiuan laguntzea, erabilgarri dauden baliabideak optimizatuz energia-
aurrezpenari buruzko araudia beteta.  

BI2.1 Zerbitzu eta instalazio osagarrien (ura, airea, hotza, energia termikoa eta elektrikoa) funtzionamenduan 
laguntzen da, horien operatibotasunean produkzio-prozesuak normaltasunez garatzea galarazten duten geldialdiak 
edo anomaliak gerta ez daitezen.  
BI2.2 Gailuei argibideei jarraikiz eta eskatutako unetan eta zirkunstantzietan eragiten zaie instalazioetako eta 
ekipamendu osagarrietako aginte automatikoak abiarazteko.  
BI2.3 Enpresak energia-aurrezpenari buruz ezarrita dituen neurriei jarraikiz, erregelamenduzko bideetatik behatutako 
akatsen berri emanez laguntzen.  
BI2.4 Seinaleztapenak interpretatzen dira eta horiei jarraitzen zaie babes pertsonalarekin lotutako funtzionamendu-
anomaliak berehala detektatzeko. Seinaleztapen horiei instalazioak eta ekipamendu osagarriak bereizten eta 
kokatzen dituzten kolore identifikatzaileak, markak eta sinboloak dagozkie.  
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BI2.5 Zerbitzuetako eta instalazioetako etengailuak eta gelditzeko, abiarazteko edo itxaronaldiko mekanismoak 
lanaldiaren hasieran eta amaieran aktibatzen dira.  

LB3: Norberaren eskumeneko lan-egoeretan, segurtasun eta higiene pertsonala bermatzeko beharrezkoak diren babes-
neurriak hartzen eta eskumeneko jardueretan elikagaien kalitatea eta osasungarritasuna bermatuko duten arauak 
ezartzen laguntzea.  

BI3.1 Lanpostu edo lan-eremu bakoitzean eskatzen diren babes-ekipamendu pertsonalak behar bezala erabiltzen 
dira.  
BI3.2 Lan-eremuan ez da arriskutsua izan daitekeen edo produktua kutsatu edo kaltetu dezakeen elementurik 
izango.  
BI3.3 Egiaztatzen da makinetan eta ekipamenduetan segurtasun-gailuak daudela, funtzionatzen dutela eta behar 
bezala erabiltzen direla eragiketetan.  
BI3.4 Kasu bakoitzean egokiak diren babes pertsonaleko eta higieneko neurriak hartuz manipulatzen dira materiak 
eta produktuak.  
BI3.5 Ingurune-baldintzetan detektatutako alterazioak —pertsonentzat edo produktuentzat arrisku sanitarioak 
dakartzatenak— arduradunari jakinarazten zaizkio, horiek zuzentzeko edo maneiatzeko neurriak proposa ditzan.  
BI3.6 Pertsonei edo janariei kaltea eragin diezaieketen ohitura, keinu edo jardunbide guztiak saihesten dira.  
BI3.7 Edozein lan-egoeratan eskatutako garbiketa pertsonaleko egoerari eutsi behar zaio baita objektuak edo 
substantziak eramateari eta erabiltzeari edo portaerei dagokienez elikagaien higieneari buruzko arauetan bildutako 
murrizketei ere. 

 

Lanbide-testuingurua:  

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Elikagaiak prestatzeko eta elaboratzeko lanabesak eta makinak. Kontserbazioko azken tratamenduetarako 
ekipamenduak eta instalazioak; ganberak, izozte-tunelak, autoklabeak, lehortze-ganberak, labeak, heltze-ganberak. 
Instalazioak eta zerbitzu osagarriak. Babes pertsonaleko ekipamenduak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Produktu elaboratuak, aribidean daudenak eta erdielaboratuak. Berreskuratzeko, birziklatzeko edo desagerrarazteko 
hondakinak. Produktu bukatuak ontziratzeko eta/edo enbalatzeko prest. Produktu biltegiratuak, kontserbatuak edo 
itxarote-egoeran. Prozesuetan aplikatu beharreko energia produzitzeko baliabide osagarriak eta zerbitzuak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Laneko argibideak. Egoera-orriak edo kontrol- eta erregistro-orriak. Fabrikazio- eta segurtasun-araudia. Makinen eta 
instalazioen funtzionamendu-eskuliburuak. Elikagaien higieneari eta ingurumen-kontrolari buruzko erregelamenduak eta 
arauak. Prebentzioari, segurtasunari eta laneko osasunari buruzko araudia. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala:  
ELIKAGAIAK ONTZIRATZEKO, EGOKITZEKO ETA PAKETATZEKO 
EKIPAMENDUAK ETA INSTALAZIOAK MANEIATZEA MENDEKO 
LANEKO ARGIBIDE NORMALIZATUEI jarraikiz 

 

Kodea: UC0545_1 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  

LB1: Materialen prestaketan eta elikagaiak ontziratzeko, egokitzeko eta enbalatzeko ekipamendu espezifikoen 
erregulazioan laguntzea laneko argibideetan ezarritako aginduei jarraikiz.  

BI1.1 Materialen erabilgarritasunari eta xedeari buruzko argibideak eta ekipamenduen prest jartzeari eta maneiuari 
buruzko argibideak jaso eta egikaritu egiten dira prozesuak ondo funtziona dezan.  
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BI1.2 Ontziratze-lineako ekipamenduak goragoko mailako arduradun batek gainbegiratuta erregulatzen dira 
eskatzen den doitzea eta erritmoa lortzeko.  
BI1.3 Biltegira eskatutako kontsumigarriak (botilak, poltsak, tapoiak, plastikoak, etiketa) erabiltzeko prest daudela eta 
landuko den lotearekiko egokiak direla egiaztatzen da.  
BI1.4 Ontziratu, egokitu edo paketatu beharreko produktuak identifikatu egiten dira lotearekiko egokiak ote diren 
zehazteko.  
BI1.5 Etiketak, errotuluak eta gainerako identifikazioak ezarritako moduan eta kantitatean eta esleitutako lekuetan 
erabilgarri daudela egiaztatzen da. 
BI1.6 «In situ» osatu ez diren ontzien garbiketa laneko argibideetan bildutako higiene-baldintzen arabera egiten da.  
BI1.7 Hondakin-produktuen soberako materialak (ontziratzearen, egokitzearen edo enbalatzearen ondoriozkoak) 
birziklatzeko edo tratatzeko laneko argibideetan jasotako moduan eta adierazitako lekura garraiatzen dira.  

LB2: Elikagaien ontziratze- eta egokitze-prozesua aginte sinple eta automatikoak egikarituz egitea, betiere laneko 
argibideei jarraikiz.  

BI2.1 «In situ» egindako ontzien osaera forma emateko makinetan egiten da ezarritako espezifikazioei jarraikiz.  
BI2.2 Dosifikazio-tangetan produktu-maila eta tenperatura egokia dagoela egiaztatzen da.  
BI2.3 Ontziak eta materialak (mailak, bilgarriak, etiketak, markak, lastoak, koilaratxoak) lineetan edo ekipamendu 
hornitzaileetan egokitzeko kokatzen dira eta prozesuan ezarritako erritmoan eta sinkronizazioarekin sartzen dira.  
BI2.4 Ontziak laneko argibideetan zehaztutako zehaztasunarekin, kadentziarekin eta dosiarekin dosifikatzen eta 
betetzen dira.  
BI2.5 Ontzia eragiketaren argibideetan zehaztutako erritmoari eta moduari doituta ixten eta zigilatzen da.  
BI2.6 Ontziratutako eta egokitutako produktua laneko argibideetan ezarritako moduan eta esleitutako lekura 
garraiatzen da.  
BI2.7 Ontziratze- eta egokitze-prozesuan kontsumitutako materialak eta produktuak kontatzen eta kontrolatzen 
laguntzen da eta soberan daudenak berriz erabiltzeko esleitutako lekuan jartzen dira.  

LB3: Elikagai ontziratuen enbalatze-prozesua aginte sinple eta automatikoak egikarituz egitea, betiere laneko argibideei 
jarraikiz.  

BI3.1 Paketea, paleta edo fardoa dagokion enbalatze-makinan osatzen da ezarritako argibideei jarraikiz.  
BI3.2 Aldez aurretik kartoiztatzeko, papereztatzeko eta erretraktilatzeko formatuak entseatzen dira, izan daitezkeen 
desbideraketak lortuz eta betiere prozesuaren arduradunak gainbegiratuta.  
BI3.3 Enbalajeko materialak dagozkien linea edo ekipamendu hornitzaileetan kokatzen dira prozesuan sartzeko, 
betiere ezarritako erritmoaren eta sinkronizazioaren arabera.  
BI3.4 Produktu bukatua loteetan banatzen da, laneko argibideetan zehaztutako zehaztasunarekin eta kantitatean eta 
produktuaren orientazioaren eta dagokion bilgarriaren arabera.  
BI3.5 Zigilatzea eragiketa-argibideetan zehaztutako erritmoari eta moduari doituta egiten da baita paketatuko 
unitateen lotzea eta/edo erretraktilatzea ere.  
BI3.6 Errotuluak, markak, txartelak eta enbalatutako produktua identifikatzen duten bestelako adierazleak ezarritako 
lekuan eta moduan kokatzen dira, behatuz eta detektatutako edozein anomaliaren berri emanez.  
BI3.7 Enbalatutako unitatea esleitutako moduan eta lekura eramaten da laneko argibideei jarraikiz. Robotikako 
ekipamenduak erabiltzen badira, eragiketan zehar erregulatu eta zaindu egiten dira izan daitezkeen anomaliak 
detektatzeko.  
BI3.8 Enbalaje-prozesuan kontsumitutako materialak kontatzen eta kontrolatzen laguntzen da eta soberan daudenak 
berriz erabiltzeko esleitutako lekuan jartzen dira. 

LB4: Lanpostuan, segurtasun pertsonala eta elikagaiaren higienea eta kalitatea bermatzeko beharrezkoak diren babes-
neurriak hartzen laguntzea.  

BI4.1 Lanpostu edo lan-eremu bakoitzean (ontziratzeko, egokitzeko edo enbalatzeko eremua) eskatzen diren babes-
ekipamendu pertsonalak oso-osorik eta behar bezala erabiltzen dira.  
BI4.2 Lan-eremuan ez da arriskutsua izan daitekeen, igarobidea eragotziko duen, bestelako lanak egitea eragotziko 
duen edo elikagaien segurtasunerako kaltegarria izan daitekeen elementurik izango.  
BI4.3 Egiaztatzen da ontziratzeko, egokitzeko eta enbalatzeko makinetan eta ekipamenduetan segurtasun-gailuak 
daudela, funtzionatzen dutela eta behar bezala erabiltzen direla eragiketetan.  
BI4.4 Ontziratzeko, egokitzeko eta enbalatzeko produktuen eta materialen manipulazioa pertsonen eta salgaien 
babes-neurriak eta elikagaien higieneko neurriak eta arauak betez egiten da.  
BI4.5 Pertsonei edo janariei kaltea eragin diezaieketen ohitura, keinu edo jardunbideak saihesten dira.  
BI4.6 Alterazioak dagokion arduradunari jakinarazten zaizkio, zuzentze- edo hobetze-neurriak proposa ditzan, 
betiere pertsonentzat edo ontziratutako produktuentzat arrisku sanitarioak ekar ditzaketen ingurune-alderdiak 
detektatuta. 
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Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Mota eta modalitate desberdinetako ontziratzeko makinak. Kartoiztatzeko makinak. Datagailuak. Etiketak jartzeko 
makinak. Saretzeko tresnak eta bestelako egokitze-ekipamenduak. Erretraktilatzeko makinak. Erretiluak egiteko 
makinak. Paletak osatzeko makinak. Dosifikatzeko makinak. Ixteko makinak eta zigilatzeko makinak. Lotzeko makinak. 
Ekipamenduak eta makinak babesteko gailuak. Osagaiak injektatzeko lineak. Garraio-lineak. Garbiketa instalazioak. 
Balantzak. Erregistratzaile kontatzaileak. Ontziratzeko, egokitzeko eta enbalatzeko materialak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Ontziratutako eta egokitutako produktuak. Produktu enbalatuak, biltegiratzeko, merkaturatzeko eta bidaltzeko prest 
daudenak: 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lan- eta eragiketa-argibideak. Ontziratzeko, egokitzeko eta enbalatzeko materialen eta produktuen zerrendak eta 
erreferentziak. Lanari eta gorabeherei buruzko orriak eta egoera-orriak. Segurtasun eta higiene pertsonalari eta 
elikagaien segurtasun eta higieneari buruzko araudia. Ingurumenari buruzko araudia. 

 
 
 
 
 
 

4. gaitasun-atala:  
ORGA JASOTZAILEEKIN KARGAK MANIPULATZEA 

 

Kodea: UC0432_1 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  

LB1: Material eta produktuen mugimendu-aginduak behar bezala interpretatzea material eta produktu horiek kargatu edo 
deskargatzeko, azkenean biltegiratzeko, hornitzeko, bidaltzeko edo fluxu logistikoan beste edozein mugimendu egiteko.  

BI1.1 Mugitzekoak diren material eta produktuak identifikatu behar dira, horiek eta jasotako ahozko edo idatzizko 
aginduak uztartzen direla egiaztatuta.  
BI1.2 Materiala edo produktua unitate-kargak itxuraz deformazio edo kalterik ez badu onartzen da soilik, eta 
halakorik detektatzen bada, arduradun hurrenari jakinarazten zaio.  
BI1.3 Garraiobideak (orga konbentzionala, erretraktila, eskuzko transpaleta edo elektrikoa, pilagailua, besteak beste) 
kargaren, eragiketen eta eragiketa horiek egin beharreko baldintzen arabera hautatzen dira.  
BI1.4 Kargaren akats edo irregulartasunen bat detektatzen bada, berehala jakinarazten zaio zerbitzuaren 
arduradunari.  

LB2: Produktu eta karga-unitateak behar bezala maneiatzea ondoren manipulatzeko, prozedura-aginduei edo jasotako 
argibideei jarraikiz.  

BI2.1 Manipulazio-baliabidea protokoloaren arabera erabiltzen dira, laneko arriskuak prebenitzeko arauei jarraikiz eta 
ingurumena errespetatuta.  
BI2.2 Manipulatutako karga-unitate edo produktu bakoitzean kanpoko itxura ezarritako protokoloarekin uztartzen 
dela egiaztatzen da.  
BI2.3 Desestibatze edo pilatik ateratze bidez ateratako kargak berehala jaisten dira gune garaietatik lurraren mailara 
maniobrak egin aurretik arriskuak saihesteko (orga iraultzea, istripu-arriskua operadorearentzat eta inguruko 
langileentzat, instalazioei eragindako kaltea, besteak beste).  
BI2.4 Karga behar bezala lagatzen da esleitutako gune edo albeoloan (apalategia edo zoruaren mailan), orga angelu 
zuzenean jarrita apalategiarekiko edo pilatutako kargarekiko eta masta posizio bertikalean duela.  

LB3: Orga automotorrak edo eskuzkoak maneiatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz, ingurumeneko laneko arriskuak 
prebenitzeko arauak beteta.  

BI3.1 Operadoreak behar bezala erabiltzen ditu kargak manipulatzeko ekipamenduak jasotako segurtasuneko 
informazio espezifikoaren arabera.  
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BI3.2 Karga-mugimenduetan beti errespetatzen da orgaren karga nominaleko ahalmena edo dagokion hondar-
ahalmena, inplementuren bat muntatzen bada.  
BI3.3 Kargaren antolaerak eta kokapenak eta haren euspenak inplementurik erabiliz gero, aurreikusi gabeko edo 
segurua ez den mugimendu oro saihesten du.  
BI3.4 Desplazamenduak seinaleztatutako zirkulazio-bideetatik egiten dira eta, ahal dela, oinezkoen zirkulaziotik 
bereiz, gidatze segurua izateko prestatutako seinaleztapena errespetatuta.  
BI3.5 Operadoreak orga maneiatzen du norbera babesteko ekipamendua eta segurtasun-gerrikoa edo eusteko 
sistema une oro erabiliz, behar adinako ikuspenarekin eta, beharrezkoa denean, ohartarazteko ikus- eta argi-
seinaleak baliatuz.  
BI3.6 Maldan behera egin beharreko ibilbidea atzerantz egiten da, maldaren gainean norabidea aldatu gabe.  
BI3.7 Orga behar bezalako ikuspenarekin maneiatzen da, eta, baldintza egokirik izan ezean, atzerantz mugitzen da, 
ohartarazteko ikus- eta argi-seinaleak erabiliz. 
BI3.8 Egoera guztietan, operadoreak ezin du orga gainean pertsonarik garraiatu, ezinbestean.  
BI3.9 Orgak esleitutako eta baimendutako eremuetan aparkatzen dira, pizteko giltza kentzen da eta eskuzko galgari 
eragiten zaio.  

LB4: Mantentze-orga automotorren edo esku-trakziokoen lehen mailako mantentze-lanak egitea, horiek erabiltzeko 
ezarritako gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak betetzen dituztela ziurtatuz.  

BI4.1 Segurtasunez gidatu eta manipulatzeko ezarritako elementuak, hala nola balaztak, pneumatikoen egoera, 
jasotze-sistema, likido hidraulikoaren edo erregaiaren ihesik eza, soinu- eta ikus-seinaleak, besteak beste, ezarritako 
aldietan aztertzen dira.  
BI4.2 Operadoreak jakinaren gainean egon behar du ekipamendua segurtasunez erabiltzeko ekipamenduaren 
eraikuntza-baldintzei dagokienez indarreko legerian ezarritako azterketa teknikoen inguruan, eta ez-betetzeak 
jakinarazi egiten dira berehala zuzendu ahal izateko.  
BI4.3 Lehen mailako mantentze-lanak egiten dira enpresak ezarritako prozedurak eta dokumentazio teknikoa 
kontuan hartuz.  
BI4.4 Matxura bat detektatzen bada, eta bereziki funtzionamendu eta maneiu seguruari kalte egiten badio, 
ekipamendua gelditu egin behar da eta goragoko arduradunari jakinarazi behar zaio, konpontzeko.  

LB5: Materialak kargatzea edo deskargatzea jasotako argibideei jarraikiz, eta, hala badagokio, arduradun batek 
gainbegiratuta.  

BI5.1 Entregatu edo jaso beharreko kopuruak egiaztatzen dira entrega- edo harrera-albaranaren arabera, hurrenez 
hurren.  
BI5.2 Salgaiak bitarteko egokiak erabiliz manipulatzen dira, aldaketak edo kalteak saihesteko.  
BI5.3 Karga-unitate bakoitzean, salgaia babesten duten enbalaje, ontzi edo edukiontziak egoera onean daudela 
egiaztatzen da, arduradunari egoera txarraren edo hausturaren ondorioz izandako lermak jakinarazita.  
BI5.4 Kargak kanpoko garraiobideetan jartzen dira kargen segurtasuna ziurtatuta, eta jasotako argibideen arabera 
kokatzen da barrualdean.  

LB6: Lehengaiak eta materialak garraiatzea eta produkzio-lineak horietaz hornitzea, eta produkzio-prozesuetan 
sortutako hondakinak xede horretarako aurreikusitako eremuetara eramatea.  

BI6.1 Materialen, osagaien edo hornigaien irteerako/entregako agindua ezarritako prozeduren arabera jasotzen da, 
eta jarraian interpretatu egiten da, horiek prestatzeko jasotako argibideei jarraikiz.  
BI6.2 Lehengaiak garraiatzen dira ezarritako bitartekoak erabiliz, horretarako baimendutako eremuetan, behar den 
moduan eta aurreikusitako unean, produkzioan disfuntziorik ez eragiteko.  
BI6.3 Sortutako hondakinak aldez aurreko baimenarekin garraiatzen dira, eta baimen horrek adierazi behar du 
hondakin horiei, hala badagokio, tratamendu egokia ezarri zaiela ingurumenaren kutsadura edo osasunerako 
arriskuak saihesteko.  
BI6.4 Sortutako hondakinak segurtasunez garraiatzen dira eta aurreikusitako toki edo eremuetan uzten dira, 
ingurumena ez kutsatzeko.  

LB7: Langileen lan- eta osasun-arriskuak prebenitzeko ezarritako segurtasun-neurriak hartzea.  
BI7.1 Laneko arriskuak prebenitzeko planaren arabera horrelakorik eskatzen duten jardueretan, eskatutako norbera 
babesteko ekipamenduak erabiltzen dira. 
BI7.2 Karga-unitateen eskuzko manipulazioak gai horren inguruan ezarritako xedapenak betetzen ditu, besteak 
beste bizkarrean eta gerrian traumatismoak izateko arriskua saihesteko.  
BI7.3 Babes-ekipamenduek erabiltzeko egoera ezin hobean egon behar dute une oro.  
BI7.4 Orgak gidatzean eta kargak manipulatzean betiere kontuan hartu behar da eragiketa horiek hirugarrenentzat 
arriskugarri izan daitezkeela.  
BI7.5 Orgak aparkatzeko eremuek seinaleztatuta egon behar dute, gidatzeko arriskuak ekar ditzakeen materialik edo 
elementurik gabe.  
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LB8: Izakinen kontrolean laguntzea, egiten duen karga-mugimenduari buruzko informazioaren berri emanez.  
BI8.1 Transmititzen den informazioak zehaztasunez jasotzen ditu manipulatutako karga-unitateak.  
BI8.2 Datuei buruzko informazioa modu digitalean transmititzen da ekipamendu eramangarrien bitartez, edo 
enpresak ezarritako idatzizko euskarrian.  
BI8.3 Sortutako informazioa arduradunak ezarritako unean ematen da, edo enpresaren arauei jarraikiz. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Mantentzeko orga automotorrak, elektrikoak edo termikoak, kargako beharrezko ahalmen nominala dutenak. Eskorgak. 
Datuak transmititzeko ekipamendu eramangarriak. Barra-kodeen eta bestelakoen irakurgailuak. Edukiontziak eta 
paletak. Kargen tipologiara egokitutako apalategiak. Hainbat jatorritako eta izaerako salgaiak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Manipulatutako, garraiatutako, estibatutako edo metatutako karga-unitateak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa: Gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak ezarriz laneko arriskuak prebenitzeko legea garatzen duen 
araudia. Kargatzeko esku-manipulazioari buruzko eta mantentze-orga automotoreei buruzko erregelamenduak onartzen 
dituzten ministerio-aginduak. Produktuak kargatu edo deskargatzeko, garraiatzeko eta/edo barne-hornikuntzarako 
aginduak. Materialak eta produktuak kodetzea. UNE arauak. Laneko Segurtasun eta Higiene Institutu Nazionalak edo 
bestelako erakunde publiko edo pribatuek emandako dokumentazioa. 
Sortu dena: Idatzizko eta euskarri digitaleko dokumentuak, material eta produktuen mugimendua eta garraioa 
kontrolatzeko. 
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III PRESTAKUNTZA  

 
 

 
 

1. prestakuntza-modulua:  
LEHENGAIEN PRESTAKETA 

 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ELIKAGAIEN PROZESUETAKO OINARRIZKO ERAGIKETAK 

 
 

3. prestakuntza-modulua:  
ELIKAGAIEN ONTZIRATZEA ETA PAKETATZEA 

 
 

4. prestakuntza-modulua:  
KARGEN MANIPULAZIOA ORGA JASOTZAILEEKIN 

 
 

5. prestakuntza-modulua:  
ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO ELABORAZIO-ERAGIKETA 

OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

1 
2 

4 
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1. prestakuntza-modulua:  
LEHENGAIEN PRESTAKETA 
 

Kodea: MF0543_1 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0543_1 Lehengaiak jasotzeko eta prestatzeko laguntza-zereginak egitea. 

 

Iraupena: 50 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Sartzen diren lehengaien eta gai osagarrien oinarrizko ezaugarriak identifikatzea eta horiek jasotzen, kontrolatzen eta 
balioesten laguntzea.  

EI1.1 Elikagaien industriako lehengaien kanpo-garraiorako beharrezkoak diren baldintzak eta baliabideak azaltzea.  
EI1.2 Produkzio-prozesuan sartzen diten lehengai eta gai osagarri nagusiek bildu behar dituzten oinarrizko baldintzak 
eta ezaugarriak deskribatzea.  
EI1.3 Lehengaien ohiko balorazio normalizatuetan kantitateak hautemateko, neurtzeko eta kalkulatzeko metodoak 
aplikatzea.  
EI1.4 Lehengaiak prozesuarekin eta azken produktuarekin lotzea.  
EI1.5 Lehengaiak eta materia osagarri nagusiak sailkatzeko oinarrizko prozedurak azaltzea eta horietakoren bat 
egikaritzea.  
EI1.6 Elikagai-lehengaien sarrerak ezagutzea eta horiei buruzko erregistro eta ohar sinpleak egitea.  
EI1.7 Tresna edo aparatu sinpleak eta oinarrizko kalkuluak maneiatuz pisatzea, kalibratzea eta neurtzea. 
EI1.8 Lehengaiak argibideei jarraikiz deskargatzea edo metatzea, buxadurak, prozesuarentzat anomaloak diren egoerak 
edo lehengaietan kalteak eragin gabe. 

A2: Elaborazioaren lehen urrats gisa, lehengaiak prestatzea eta egokitzea argibideei jarraikiz. 
EI2.1 Lehengaiak prestatzeko eta egokitzeko oinarrizko eragiketak eta eragiketa horien bidez lortutako emaitza azaltzea.  
EI2.2 Lehengaiak prestatzeko erabiltzen diren oinarrizko lanabes eta erremintak.  
EI2.3 Lehengaiak egokitzeko erabilitako ekipamendu eta makinetan egin behar diren oinarrizko erregulazio- eta kontrol-
eragiketak deskribatzea.  
EI2.4 Kontuan hartu beharreko irizpide operatiboak adierazten dituzten dokumentazioa eta laneko argibideak 
interpretatzea.  
EI2.5 Elaborazio-linean sartu aurretik lehengaiak prestatzeko behar diren aurretiko tratamendu zehatzak (bainuak, 
ehotzea, normalizazioa, nahasketak, desizoztea) deskribatzea baita tratamendu horiek prozesuarekin eta azken 
produktuarekin duten lotura ere.  
EI2.6 Lehengaiak lortu beharreko produktuaren eta ezarritako normalizazioaren arabera hautatzea, lehengaia garbitzea 
eta soberan dauden zatiak desagerraraztea.  
EI2.7 Lehengaiak egokitzeko erabilitako makinen mantentze-lanetan eta operatibotasunean laguntzea, betiere 
beharrezkoak diren prebentzioei eutsiz. 
EI2.8 Lehengaiak prestatzeak eta normalizatzeak duen garrantzia eta zailtasuna balioestea. 

A3: Segurtasun pertsonalerako eta elikagaien higiene eta segurtasunerako arriskutsuak diren faktoreak eta egoerak 
bereiztea eta zerrendatzea.  

EI3.1 Elikagaien industrian ohikoenak diren arrisku-egoerak identifikatzea (laneko arriskuak eta materiak eta produktuak 
eraginpean hartzen dituzten arriskuak). 
EI3.2 Arrisku horiek pertsonen osasunean eta elikagaien kalitatean eta segurtasunean dituzten ondorioak 
ondorioztatzea.  
EI3.3 Hartu beharreko prebentzio- eta babes-neurriak zerrendatzea.  
EI3.4 Pertsonei eta materialei dagokienez bete behar diren segurtasun-araudi eta -planetako oinarrizko alderdiak 
detektatzea eta segurtasun-gailu espezifikoak daudela eta funtzionatzen dutela egiaztatzea.  
EI3.5 Arriskuak edo larrialdiak prebenitzearekin lotutako seinaleen helburua, ezaugarriak eta sinbologia ezagutzea.  
EI3.6 Babes pertsonaleko jantziak, ekipamenduak eta elementuak erabiltzeko modua azaltzea.  
EI3.7 Materien, ekipamenduen eta produktuen manipulazioan elikagaien higienea eta segurtasuna zaintzeko kontuan 
hartu beharreko ardurak eta neurriak deskribatzea.  
EI3.8 Pertsonei kaltea eragin diezaieketen edo elikagaien kalitatea eta segurtasuna kaltetu dezaketen ohitura, keinu edo 
jardunbideak ezagutzea.  
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EI3.9 Ingurune-baldintzetan izan daitezkeen alterazioak —pertsonetan eta produktuetan arriskuak eragin ditzaketenak—
detektatzea. 

 

Edukiak: 

1. Elikagaien industriako oinarrizko lehengaien inguruko oinarrizko kontzeptuak.  
- Lehengaien sailkapena jatorriaren arabera. 
- Barietateak eta espezifikazioak lortu beharreko produktuaren arabera. 

- Salgaien babesa. Kanpo-baldintzak eta -garraiobideak. 
- Salgaien jasotzea elikagaien industrian. Eragiketa eta egiaztapen orokorrak.  
- Oinarrizko dokumentazioa. Albaranak eta jasotze-orriak. 
- Lehengaiak hautatzeko eta sailkatzeko metodoak. Lehengaien oinarrizko hautemate sentsoriala. 
- Lehengaien kantitateak neurtzeko eta kalkulatzeko metodoak. 
- Lehengaiak kontrolatzeko eta balioesteko lanabesak eta ekipamenduak, prest jartzea eta kontrola. 
- Jasotako lehengaien erregistroak eta oharrak. 

2. Elikagaien industrietako lehengai osagarriak. 
- Elikagaien industrian erabilitako lehengai osagarri nagusiak. 
- Gozagarriak eta espezieak. 
- Elikagaien industriako gehigarrien sailkapena eta deskribapena. 
- Soluzio eta ingurune egonkortzaileak; gatzunak, saltsak eta maneagailuak. 

3. Lehengaiak eta material osagarriak kontserbatzea. 
- Lehengaiak kontserbatzeko eta metatzeko ganberak: oinarrizko maneiuaren nozioak.  
- Substantzia kontserbagarriak. 
- Bestelako kontserbazio-neurriak. 

4. Lehengaiak prestatzeko oinarrizko eragiketak. 
- Lehengaiak prestatzeko prozesu nagusiak deskribatzea: kalibratzea, garbitzea, lehortzea, eskuilatzea, zatikatzea, 

zuritzea, hezurrak kentzea, moztea, xehatzea, nahastea, irabiatzea, kontzentratzea, deshidratatzea, 
galdarraztatzea, higienizatzea, zatitzea eta desizoztea. 

- Eragiketa espezifikoak eta emaitzak. 
- Lehengaien prestaketan erabiltzen diren oinarrizko lanabes eta erremintak. 
- Lehengaiak prestatzeko makinak eta ekipamendu espezifikoak. 
- Makinen eta ekipamenduen parametroen erregulazioa eta kontrol-mekanismo sinpleen maneiua. 

5. Laneko segurtasuna eta elikagaien segurtasuna.  
- Elikagaien higienearen oinarrizko arauak. 
- Higiene pertsonaleko neurriak. 

- Instalazio eta ekipamenduen higiene-baldintza orokorrak. Higieneari buruzko jardunbide egokien gidak. 
- Elikagaien industriako arrisku ohikoenak. 

- Kalte pertsonalak prebenitzeari buruzko araudia. Segurtasun- eta larrialdi-planak. 
- Babes pertsonaleko ekipamenduak. 

 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ELIKAGAIEN PROZESUETAKO OINARRIZKO ERAGIKETAK 
 

Kodea: MF0544_1 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0544_1: Elikagaiak elaboratzeko, tratatzeko eta kontserbatzeko laguntza-

zereginak egitea. 
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Iraupena: 110 ordu 
 
 

2.1 prestakuntza-atala 
EKIPAMENDUEN ETA LANABESEN ERABILERA ELIKAGAIEN ELABORAZIOAN 
ETA TRATAMENDUAN 
 
Kodea: UF0697 
 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Elikagaien elaborazio-tekniketako zeregin sinpleak egitea lanabes eta ekipamendu egokiekin. 
EI1.1 Lehengaiak tratatzeko eta elaboratzeko eragiketa nagusien helburua eta eragiketa horietan kontrolatu beharreko 
parametroak azaltzea.  
EI1.2 Elikagaiak elaboratzeko erabilitako ekipamendu eta makina nagusien funtzionamendua eta erregulazioa 
deskribatzea.  
EI1.3 Gauzatu beharreko irizpide operatikoak markatzen dituzten laneko argibideak eta dokumentazioa interpretatzea.  
EI1.4 Lanabesekin, ekipamenduekin eta substantziekin trebetasunez lan egitea eskatutako produktuaren kalitatea 
lortzeko.   
EI1.5 Ekipamenduak manipulatzeari eta maneiatzeari dagokienez, higiene- eta segurtasun-neurri espezifikoak 
aplikatzea.  
EI1.6 Elaborazioan ezarritako erritmoei eta lan-sekuentziei eustea.  
EI1.7 Elikagaiak elaboratzeko eragiketek prozesu osoan duten garrantzia eta zailtasuna balioestea.  
EI1.8 Pieza edo unitate akastunak identifikatzea eta baztertzea edo lehengoratzeko edo tratatzeko berregitea, eta 
gorabehera-orria betetzea. 
EI1.9 Elaborazio-prozesuan sortzen diren hondakin nagusiak, horien xedea eta horiek jaso beharreko tratamendua 
ezagutzea.  

A2: Elikagaien kontserbazioko eta akaberako azken tratamenduen aplikazioaren ezaugarriak zehaztea eta horretan 
laguntzea.  

EI2.1 Elikagaien kontserbaziorako eta akaberarako egin beharreko tratamendu nagusiak deskribatzea.  
EI2.2 Ekipamenduak, ganberak, tunelak, autoklabeak eta kontserbazioko eta/edo akaberako azken tratamenduetan esku 
hartzen duten bestelako makinak identifikatzea eta deskribatzea.  
EI2.3 Elikagaien azken tratamendurako ekipamenduak manipulatzea eragiketa sinple eta ohikoetan.  
EI2.4 Tratamendurako ekipamenduak eta ganberak ezarritako moduan eta kantitatean kargatzea, prozesuaren fluxua 
geldialdirik eta buxadurarik gabe garatzen dela kontuan hartuta. 
EI2.5 Akaberako prozesuan gerta daitezkeen anomaliak detektatzea eta hala badagokio, beharrezkoak diren zuzenketak 
ezartzea. 
EI2.6 Elaborazioko datuak kontrolatzeko eta erregistratzeko sistemetan laguntzea. 

 

Edukiak: 

1. Elikagaien elaborazioko oinarrizko eragiketak.  
- Elikagaiak elaboratzeko eragiketa nagusien oinarrizko deskribapena, helburua eta kontrolatu beharreko 

parametroak:  
• Bero-ekintza bidezko tratamenduak. Irradiazioa. Presio handia. 

• Hotz-ekintza bidezko tratamendua. 

• Uraren edukia manipulatzea. 

• Gehigarri kimikoak gehitzea. 

• Ketzea. 

• Hartzidura eta heltzea. 
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• Estrusio-teknikak.  
• Solidoen tamaina murriztea. 

• Nahasketa. Emulsionatzea. 
• Bereizketa-teknikak. 

2. Elikagaien elaborazioan erabilitako ekipamenduak, makinak eta lanabesak.  
- Elikagaien industriako ohiko makinen funtzionamendua eta kontroleko eta oinarrizko erregulazioko tresnak: 

• Galdarak, berogailuak eta labeak. 

• Esterilizagailuak, pasteurizagailuak eta hartzigailuak. 

• Hozkailuak eta izozkailuak. 

• Ebakigailuak, txikitzeko makinak eta irabiagailuak. 

• Oragailuak, nahasgailuak eta homogeneizagailuak. 

• Prentsa-makinak eta injektoreak. 

• Lehorgailuak eta desaireztagailuak. 

• Ekipamendu eta makina espezifikoak azpisektoreka. 
- Elikagaien industriako oinarrizko erreminten eta lanabesen deskribapena eta maneiua; labanak, pintzak, 

maskorrak kentzeko makinak, saretak, erretiluak, eltzeak, burruntzaliak, espatulak eta abar. 
- Higiene- eta segurtasun-neurriak produktuen manipulazioan eta lanabes eta ekipamenduen maneiuan. 

3. Elikagaien kontserbazioko eta akaberako azken tratamenduak. 
- Elikagaien kontserbazioko eta akaberako tratamendu-motak. Produktuak eta prozesuak. 
- Produktuen kontserbazioan eta akaberan erabilitako ekipamendu eta makinen deskribapena eta oinarrizko 

maneiua. 
- Datuak kontrolatzeko eta erregistratzeko oinarrizko sistemak. 
- Anomaliak eta zuzenketak. 

 
 

2.2 prestakuntza-atala 
ELIKAGAIAK ELABORATZEKO INSTALAZIOEN MANEIUA 
 
Kodea: UF0698 
 

Iraupena: 50 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Elikagaien industriako instalazioak eta zerbitzu osagarriak identifikatzea eta horietan jardutea.  
EI1.1 Elikagaien industrien zerbitzu osagarri komunak ezagutzea baita produkzio-prozesuetan betetzen duten funtzioa 
ere.  
EI1.2 Instalazio eta zerbitzu osagarrietan egin beharreko gutxieneko mantentze-lanak azaltzea eta norberaren 
eskumenen arabera, mantentze-lan horietan laguntzea. 
EI1.3 Ontzeko, lehortzeko, izozteko, atmosfera kontrolatzeko eta iraupen luzeko tratamenduetako ganberen ohiko 
kontrol-egiaztapenetan laguntzea, behatutako datuak erregistratzea eta funtzionamendu-muga normaletatik at anomaliak 
atzematen diren kasuan, jakinaraztea.  
EI1.4 Elikagaiak produzitzeko prozesuetan beharrezkoak diten zerbitzu osagarrien osagaiak eta oinarrizko 
funtzionamendua deskribatzea (bero-, hotz- eta aire-produkzioa, uraren tratamendua eta eroapena eta energia 
elektrikoaren banaketa). 
EI1.5 Produkzioko ohiko jarduera sinpleetan aginte eta aparatu erregulatzaileetan jardutea.  
EI1.6 Zerbitzu eta instalazio osagarriak prest jartzen eta horien oinarrizko mantentze-lanak egiten laguntzea. 
EI1.7 Zerbitzu osagarriak erabili eta maneiatzerakoan energia aurrezten laguntzea.  

A2: Produktuak prozesatzeko eta elaboratzeko instalazio-mota nagusietako oinarrizko jardunak ezagutzea eta gauzatzea. 
EI2.1 Produktuak prozesatzeko eta elaboratzeko instalazio-mota desberdinen ezaugarriak eta oinarrizko osagaiak 
deskribatzea.  
EI2.2 Instalazio-mota bakoitzaren osagai nagusietan egin beharreko jardunak eta oinarrizko egiaztapenak azaltzea.  
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EI2.3 Instalazioen funtzionamendu egokiari eusten laguntzea eta edozein anomalia detektatzea. 
EI2.4 Instalazio-mota bakoitzak sortzen dituen hondakin-motak, horiek ingurumenean duten eragina eta horien kontrol-
prozedurak zerrendatzea.  
EI2.5 Elikagai-instalazioen mota bakoitza prest jartzen eta behar dituen mantentze-lanak egiten laguntzea, ondo 
funtziona dezan.  

A3: Segurtasun pertsonalerako eta elikagaien higiene eta segurtasunerako arriskutsuak diren faktoreak eta egoerak 
bereiztea eta zerrendatzea. 

EI3.1 Elikagaien industrian ohikoenak diren arrisku-egoerak identifikatzea (laneko arriskuak eta materiak eta produktuak 
eraginpean hartzen dituzten arriskuak).  
EI3.2 Arrisku horiek pertsonen osasunean eta elikagaien kalitatean eta segurtasunean dituzten ondorioak 
ondorioztatzea.  
EI3.3 Hartu beharreko prebentzio- eta babes-neurriak zerrendatzea.  
EI3.4 Pertsonei eta materialei dagozkien segurtasun-araudi eta -planetako oinarrizko alderdiak interpretatzea eta 
segurtasun-gailuak daudela eta funtzionatzen dutela egiaztatzea.  
EI3.5 Arriskuak edo larrialdiak prebenitzearekin lotutako seinaleen helburua, ezaugarriak eta sinbologia ezagutzea.  
EI3.6 Babes pertsonaleko jantziak, ekipamenduak eta elementuak erabiltzeko modua azaltzea.  
EI3.7 Materien, ekipamenduen eta produktuen manipulazioan elikagaien higienea eta segurtasuna zaintzeko kontuan 
hartu beharreko ardurak eta neurriak deskribatzea.   
EI3.8 Pertsonei kaltea eragin diezaieketen edo elikagaien kalitatea eta segurtasuna kaltetu dezaketen ohitura, keinu edo 
jardunbideak ezagutzea.  
EI3.9 Ingurune-baldintzetan izan daitezkeen alterazioak —pertsonetan eta produktuetan arriskuak eragin ditzaketenak— 
detektatzea. 

 

Edukiak: 

1. Elikagaien industriako instalazio komunen oinarrizko deskribapena eta jardunak. 
- Ura egokitzeko eta tratatzeko instalazioak. Banaketa eta ponpaketa. 
- Airea eta gasak produzitzeko eta egokitzeko instalazioak. 
- Beroa produzitzeko instalazioak. 
- Hotza produzitzeko eta hotzari eusteko instalazioak. 
- Elektrizitatea produzitzeko eta banatzeko instalazioak. 

2. Janariak prozesatzeko eta elaboratzeko instalazio-mota nagusien oinarrizko deskribapena eta 
jardunak. 
- Harakintza. 
- Arrainen eraldaketa-industriak. 
- Fruten eta barazkien eraldaketa-industriak. 
- Esne-industriak eta arrautza-produktuak. 
- Zerealen, irinen eta deribatuen instalazioak. 
- Olioen eta koipeen instalazioak. 
- Azukrearen eta txokolatearen instalazioa eta gozogintzako instalazioak. 
- Edariak ontziratzeko, tratatzeko eta elaboratzeko instalazioak. 
- Askotariko produktuen instalazioak. 

3. Arriskuen prebentzioa, laneko segurtasuna eta elikagaien segurtasuna.  
- Elikagaien industriako arrisku ohikoenak. 
- Kalte pertsonalak prebenitzeari buruzko araudia. 

- Babes- eta prebentzio-neurriak. Sinboloak eta seinaleak. 
- Segurtasun- eta larrialdi-planak. Babes pertsonaleko ekipamenduak. 
- Instalazio eta ekipamenduen higiene-baldintza orokorrak.  
- Higieneari buruzko jardunbide egokien gidak. Elikagaien higienearen oinarrizko arauak. Higiene pertsonaleko 

neurriak. 

4. Ingurumen-babesa elikagaien industrian.  
- Sortutako hondakin-motak eta ingurumenean duten eragina. 
- Berreskuratzeko, arazteko eta desagerrarazteko eragiketak. 
- Ur- eta energia-aurrezpena. 
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3. prestakuntza-modulua: 
ELIKAGAIEN ONTZIRATZEA ETA PAKETATZEA 
 

Kodea: MF0545_1 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0545_1 Elikagaiak ontziratzeko, egokitzeko eta paketatzeko 

ekipamenduak eta instalazioak maneiatzea mendeko laneko argibide normalizatuei jarraikiz. 
 

Iraupena: 50 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Elikagaiak ontziratzeko, egokitzeko eta enbalatzeko behar diren ontziak eta materialak identifikatzea.  
EI1.1 Elikagaiak ontziratzearen helburua eta eragina azaltzea.  
EI1.2 Elikagaien industrian erabilitako ontziek bete behar dituzten baldintzak eta ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.3 Produktuak ontziratzeko eta egokitzeko beharrezkoak diten ontziak eta materialak ezagutzea.  
EI1.4 Paketea, paleta edo fardoa konfiguratzeko behar diren enbalaje-materialak ezagutzea.  
EI1.5 Ontziratze-, egokitze- eta enbalatze-motak produkzio-prozesuarekin eta lortutako azken produktuarekin lotzea.  
EI1.6 Tapoien, tapen, kordelen, zinten, lekeden, grapen eta bestelako ontziratze- eta enbalatze-material osagarrien 
oinarrizko ezaugarriak azpimarratzea.  
EI1.7 Egokitze-material desberdinak bereiztea eta ontziekin eta azken aurkezpenarekin lotzea.  

A2: Osagai nagusiak identifikatzea eta ontziratzeko eta enbalatzeko makinak eta erremintak prestatzen laguntzea.  
EI2.1 Elikagaiak ontziratzeko eta enbalatzeko erabilitako ekipamendu eta makinen oinarrizko motak deskribatzea. 
EI2.2 Ontziratzeko, egokitzeko eta enbalatzeko ekipamenduen eta makinen mota desberdinen oinarrizko mantentze-
lanei eta prest jartzeari buruzko argibideak interpretatzea eta mantentze-lanetan laguntzea.  
EI2.3 Ontziaren formatua aldatzen baldin bada egin behar diren doikuntzak azaltzea eta egokitzapen horietan laguntzea. 
EI2.4 Martxan jarri aurretik ontziratze- eta enbalatze-ekipamenduetan egin beharreko berrikuspenak zerrendatzea eta 
berrikusi beharreko osagai nagusiak adieraztea.  
EI2.5 Ontziratzeko edo enbalatzeko linea edo ekipamendu batean gerta daitezkeen gorabehera ohikoenak ezagutzea 
eta neurri zuzentzaile eta prebentiboak egokitzen laguntzea.  
EI2.6 Kontsumigarriak, ontziak nahiz egokitzeko eta enbalatzeko elementuak, prozesuan erabilgarri daudela eta 
geldialdiak saihesteko behar den lekuan eta kantitatean daudela egiaztatzea.  
EI2.7 Ontziratze-egokitzeko eremuek eta enbalatzeko guneek bildu beharreko baldintza tekniko-sanitarioak ezagutzea.  

A3: Elikagaiak ontziratzeko eta egokitzeko eragiketa automatikoak deskribatzea eta aplikatzea.  
EI3.1 Elikagaien industrian erabiltzen diren ontziratze-motak azaltzea.  
EI3.2 Elikagaien industriako produktu ontziratuen egokitze-mota nagusiak aipatzea. 
EI3.3 Honako eragiketa hauek identifikatzea: ontziak «in situ» osatzea eta ontziak prestatzea, betetzea-ixtea, etiketatzea 
eta egokitzea.  
EI3.4 Ontziratzeko eta egokitzeko makinen, ekipamenduen eta lineen funtzionamendua eta atal garrantzitsuenak 
deskribatzea.  
EI3.5 Ontziratze- eta egokitze-linea bat osatzen duten makinen eta ekipamenduen aginte automatikoei eragiteko ordena 
eta modu egokia adieraztea.  
EI3.6 Ontziratzeko eta egokitzeko makinen eta ekipamenduen aginteak egikaritzea, ondo funtzionatzen dutela zaintzea, 
eta betetzea, ixtea eta etiketatzea ekipamendu automatikoen bidez eta gorabeherarik gabe egiten dela kontrolatzea.  
EI3.7 Prozesuaren garapenean ikusten diren anomaliak jakinarazteko bidea ezagutzea eta lan-orriak edo -parteak 
betetzea kontsumigarriak eta produzitutako ontziak zenbatzeko.  
EI3.8 Segurtasun- eta higiene-neurri espezifikoak aplikatzea produktuak ontziratzeko eta egokitzeko makinak eta 
ekipamenduak erabiltzerakoan. 

A4: Elikagaiak paketatzeko eta enbalatzeko eragiketa automatikoak deskribatzea eta aplikatzea.  
EI4.1 Elikagaien industrian erabiltzen diren enbalatze-motak azaltzea.  
EI4.2 Paketea, paleta edo fardoa osatzeko erabiltzen diren materialak eta elementu osagarriak ezagutzea eta horiek 
lortu nahi den enbalajearekin lotzea.  
EI4.3 Enbalatzeko makinen, ekipamenduen eta lineen funtzionamendua eta atal garrantzitsuenak deskribatzea.  
EI4.4 Enbalatze-linea bat osatzen duten makinen eta ekipamenduen aginte automatikoei eragiteko ordena eta modu 
egokia adieraztea.  
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EI4.5 Kaxak, paketeak, fardoak, erretraktilak eta enbalatzeari dagozkion gainerako unitateak egiteko beharrezkoak diren 
eragiketak identifikatzea.  
EI4.6 Enbalatzeko material nagusiak eta osagarriak dagozkien lineetan edo ekipamenduetan behar bezala jarrita 
daudela eta prozesuan erritmo eta sekuentzia egokian sartzen direla egiaztatzea.  
EI4.7 Enbalatzeko makinen aginteak trebetasunez egikaritzea, ondo funtzionatzen dutela zainduz eta ixtea, lotzea, 
zumitzez eustea, errotulatzea eta enbalatzearen gainerako azken eragiketak (automatikoak nahiz erdi-automatikoak) 
behar bezala eta gorabeherarik gabe egiten direla egiaztatuz.   
EI4.8 Segurtasun-metodok espezifikoak eta elikagaien higieneko metodoak aplikatzea enbalatzeko makinen eta 
ekipamenduen erabileran. 

 

Edukiak: 
1. Elikagaien industriako ontziratzearen oinarrizko kontzeptuak. 

- Elikagaien ontziratzearen funtzioak eta eraginak. 
- Elikagaiak ontziratzeko erabilitako materialek izan behar dituzten ezaugarriak eta propietateak. 
- Elikagaien ontziratze-motak eta -modalitateak. 

• Ontziratze aseptikoa. 

• Airearekin ontziratzea. 

• Hutsean ontziratzea. 

• Atmosfera aldatuan ontziratzea. 

• Ontziratze aktiboa. 

2. Elikagaien industriako ontziratze-materialak eta -produktuak. 
- Elikagaien ontziratze-mota eta -modalitate nagusiak. 

• Ontzi metalikoak: aluminioa, latorria. Osaera eta propietateak. 
• Beirazko eta zeramikazko ontziak: Propietateak. Motak: flaskoak, botilak eta bidoiak. 
• Paperezko eta kartoizko ontziak: Propietateak. Motak: brik, kartoiak eta papera. 
• Material plastikozko eta material konplexuzko ontziak: Izaera eta propietateak. Motak: poltsak, poltsa 

mikrozulatuak, erretiluak, malgu esterilizatuak, termoformatuak. 
• Bestelako ontzi-motak. 

- Askotariko bilgarriak. 
- Produktu eta materia osagarriak eta aurkezpenerako. 
- Estaldura eta geruza jangarriak. 
- Etiketak, errotulazioa eta identifikazio- eta informazio-elementuak. 
- Produktuak egokitzeko lege-eskakizunak. 

3. Enbalatze- eta ontziratze-materialak. 
- Paperak, kartoiak eta plastikoak.  
- Zumitzak, zintak eta sokak. 
- Erretiluak eta enbalatzeko bestelako euskarriak. 
- Gomak eta lekedak. 
- Gehigarriak, grapak eta zigiluak. 
- Bestelako material osagarriak. 

4. Ontziratze-, egokitze- eta enbalatze-eragiketak deskribatzea. 
- Ontziak osatzea in situ. 

- Ontzien manipulazioa eta prestaketa.  
- Ontzien garbiketa. 
- Betetzeko eta dosifikatzeko prozedurak. 
- Itxiera-motak edo -sistemak. 
- Egokitzeko eta identifikatzeko prozedura. 
- Ontziratzeko, erregulatzeko eta maneiatzeko eragiketak. 
- Atmosfera aldatuan ontziratzea. 
- Enbalatzeko materialen manipulazioa eta prestaketa. 

- Paketatzeko, erretraktilatzeko, orientatzeko eta loteak osatzeko prozedurak.  
- Loteen errotulazioa eta identifikazioa.  
- Paletizazioa eta palet-mugimenduak. 
- Ontziratu, egokitu eta enbalatu ondoren soberan geratzen diren zatien eta hondakinen xedea eta kokapena. 
- Kontsumoen eta produkzioaren oharrak eta erregistroak. 

- Segurtasuna eta higienea elikagaiak ontziratzean eta enbalatzean.  
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5. Ontziratzeko, egokitzeko eta enbalatzeko makinen oinarrizko funtzionamendua. 
- Ontziratzea: oinarrizko motak, konposatu nagusiak eta funtzionamendua.  
- Ekipamendu osagarriak. 
- Oinarrizko mantentze-lanak eta prest jartzeko lanak. 

- Ontziratzeko eta egokitzeko eskuzko makinak. Sarraila-motak. Ontziratzeko eta egokitzeko makina automatikoak. 
- Linea automatizatu integralak. 

- Enbalatzeko makinak. Enbalajea: oinarrizko motak, konposatu nagusiak eta funtzionamendua. Enbalatzeko 
ekipamendu osagarriak. 

- Oinarrizko mantentze-lanak eta prest jartzeko lanak. Enbalatzeko eskuzko makinak. 
- Makina automatikoak eta robotizatuak. Linea automatizatu integralak. 

 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua: 
KARGEN MANIPULAZIOA ORGA JASOTZAILEEKIN 
 

Kodea: MF0432_1 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0432_1 Kargak orga jasotzaileekin manipulatzea. 

 
Iraupena: 50 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Materialak manipulatzeko oinarrizko baldintzak identifikatzea kargatzeko eta deskargatzeko, material horien izaerarekin, 
egoerarekin, kantitateekin, babesekin eta erabilitako garraiobideekin lotuta.  

EI1.1 Dagokien fluxu logistikoan kargatzeko, deskargatzeko edo lekualdatzeko salgaiek behar dituzten dokumentuak 
edo argibideak ezagutzea.  
EI1.2 Material edo produktuek biltzen dituzten erabilitako babeserako enbalaje- eta/edo ontzi-formak zerrendatzea, 
dagokien izaerarekin eta kontserbazio-egoerarekin lotuta.  
EI1.3 Kargak neurtzeko eta kalkulatzeko metodoak ezagutzea behar bezala manipulatzeko.  
EI1.4 Barruko eta kanpoko garraiobideak eta horiek erabiltzeko oinarrizko baldintzak zerrendatzea, baita manipulatzen 
dituzten kargekin duten lotura ere.  
EI1.5 Kargak manipulatzeko kasu batean:  

- Hainbat euskarritan aurkeztutako dokumentazioa ezagutzea eta interpretatzea 

- Enbalaje- edo ontzi-mota egokia ote den identifikatzea.  
- Kargak aurreikusitako dimentsioak eta pisua betetzen dituen egiaztatzea, lan-ingurune integralaren arabera. 
- Hautatutako manipulazio-ekipamendua kargarako egokia den aztertzea. 

A2: Paletizazio-motak sailkatzea eta deskribatzea, garraiatu beharreko karga eratzeko moduarekin lotuta.  
EI2.1 Karga-unitateak eratzeko oinarrizko moduak identifikatzea.  
EI2.2 Enbalaje edo ontzien karga-unitatea eratzeko bildu beharreko baldintzak azaltzea.  
EI2.3 Paleta-motak identifikatzea eta sailkatzea, eta horien oinarrizko aplikazioak azaltzea. 
EI2.4 Karga mobilizatuko pisu-errendimenduko aldakuntzak azaltzea, bolumen erabilgarriaren aprobetxamenduaren 
baitan, produktuen formen edo haien enbalajearen arabera.  
EI2.5 Elikagaien industriako material eta produktuak manipulatzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean:  

- Emandako informazioa interpretatzea.  
- Kargaren egoera fisikoa kokatzea.  
- Enbalajeek, ontziek eta material edo produktuek segurtasun-baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea.  
- Hautatutako paletaren edo metal-edukiontzi txikiaren mota karga-unitatea manipulatzeko eta garraiatzeko 

egokiena dela egiaztatzea, segurtasun-baldintzetan betiere.  
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A3: Laneko arriskuak prebenitzeari eta langileen osasunari buruzko araudia interpretatzea eta aplikatzea.  
EI3.1 Kargak eskuz maneiatzearen ondoriozko arriskuak ezagutzea: objektuen erorketak, kontusioak, jasotzeko jarrerak, 
gainesfortzu errepikakorrak, hausturak, giharretako eta eskeletoko lesioak eta bestelakoak.  
EI3.2 Makina automotorrak eta eskuzko trakzio edo bultzadakoak maneiatzearen ondoriozko arriskuak ezagutzea, hala 
nola: harrapaketak, ebakiak, gainesfortzuak, jarrera-neke errepikakorra, tortsioak, bibrazioak, zarata, gasak eta 
bestelakoak.  
EI3.3 Arrisku bakoitzerako egokiak diren norbera babesteko ekipamenduen (NBE) motak bereiztea.  
EI3.4 Larrialdi-egoeretako jardun-neurriak identifikatzea.  
EI3.5 Behar bezala definitutako karga-, garraio- eta deskarga-kasu simulatu batean:  

- Norbera babesteko ekipamendu egokiena identifikatzea.  
- Kargaren maneiuaren ondoriozko arriskuak ezagutzea.  
- Karga gidatzearen, garraiatzearen, estibatzearen/desestibatzearen eta pilatzearen/despilatzearen ondoriozko 

arriskuak identifikatzea. 

- Sor daitezkeen larrialdi-egoera posibleak zehaztea.  

A4: Inguruneko seinaleetan eta garraiobideetan erabilitako sinbologia interpretatzea.  
EI4.1 Kargak manipulatzen eta garraiatzen dituzten pertsonen betebehar, eskubide eta jokabide-arauak zerrendatzea.  
EI4.2 Kargari buruzko informazio-seinale eta -plakak identifikatzea, baita orgak eraman beharreko beste informazio-
sinbolo batzuk ere.  
EI4.3 Langune espezifikoak mugatu behar dituzten seinale normalizatuak identifikatzea eta interpretatzea, oinezkoentzat 
gordetakoak eta zirkulazio-bideetan dauden beste batzuk, eta biltegiaren mugen arabera jardutea barrualdean 
manipulatu beharreko kasuetan.  
EI4.4 Orgek eraman beharreko argi- eta soinu-seinaleak identifikatzea, dagokien tipologiarekin eta kokapen 
normalizatuarekin lotuta.  

A5: Gidatze segururako aurreikusitako makinen elementuak identifikatzea, baita lehen mailako mantentze-lanak ere.  
EI5.1 Gidatzeko eta manipulatzeko aginte, sistema eta elementuak interpretatzean orgen (edo maketen) gain, baita 
erregaiaren eta bateria-kargako mailaren adierazgailuak eta orgaren kontrol-taulan bildutako beste batzuk ere.  
EI5.2 Mantentze-eskuliburuaren argibideen artean, eskuliburuaren lehen mailari dagozkion eragiketak interpretatzea. 
EI5.3 Gidatze edo manipulazio segurua eraginpean hartuta berehala konpontzeko eta orga geraraztea eragin dezaketen 
anomaliak identifikatzea.  
EI5.4 Orgak anomaliak dituen kasu praktiko batean:  

- Anomaliak detektatzea.  
- Jatorria beharbada fabrikazio- edo mantentze-akatsetan dutenak identifikatzea.  
- Matxura batzuen konponketak bere erantzukizuna gainditzen ote duten eta dagokionari jakinarazi behar ote 

zaizkion erabakitzea.  
- Daukan erantzukizun-mailari dagozkion mantentze-eragiketak egitea.  

A6: Kargak manipulatzea eta/edo orgak gidatzea, material eta produktuen karga-, garraio- eta deskarga-eragiketa 
konbentzionalak eginez, segurtasun-neurriak, arriskuen prebentzioa eta lan-inguruneko seinaleak kontuan izanda.  

EI6.1 Orgak gidatzeko eta eragiteko aginteen kokapena, bakoitzak betetzen duen funtzioa eta kontrol-adierazgailuak 
finkatzea.  
EI6.2 Orgen oinarrizko motak sailkatzea eta identifikatzea, dagozkien aplikazioekin (garraio horizontala, trakziozkoa, 
bultzadazkoak, masta bertikala jasotzekoa, inklinagarria eta bestelakoak) eta karga-ahalmenarekin lotuta, jasotzeko 
garaierak, kargaren grabitate-zentrotik urkilaren orpora dagoen karga edo inplementuen erabilera kontuan izanda.  
EI6.3 Kargen egonkortasuneko oinarrizko baldintzak eta maniobrako iraulketa-posibilitateak azaltzea, honako hauekin 
lotuta:  

- Karga eusteko eta jasotzeko sistema eta gailuak.  
- Orgaren eta manipulatutako kargaren grabitate-zentroak. 
- Lan-solairuaren egoera. 

EI6.4 Orga automotor eta eskuzkoak hutsean gidatzea, frenatzeko, aparkatzeko, atzera martxako eta maldan jaisteko 
maniobrak eginda, eta eragiketa berak gehieneko karga onargarriarekin egitea.  
EI6.5 Karga-unitateak biltzea paleta pean urkila hondoraino sartuta eta masta jasotzeko eta atzerantz inklinatzeko 
maniobra egitea, kargaren tamaina eta garaiera errespetatuz ikusgarritasuna errazteko.  
EI6.6 Kargadun orga automotor eta eskuzkoak gidatzea, orgaren egonkortasuna errespetatuta, zirkulazio-seinaleak 
errespetatuta, soinu- edo argi-seinaleak erabilita beharrezkoa denean eta frenatzeko, aparkatzeko, atzera martxako eta 
maldan jaisteko maniobrak eginda, zirkulazioak eta orgaren deposituak hori eskatzen duenean, segurtasunez eta lan-
arriskuak saihestuta.  
EI6.7 Kargen manipulazioa egitea, apalategiak mugatutako pasabide batean, kontrapisatutako orgaren luzera besteko 
zabalerakoa, kargaren luzeran gehituta eta 0,4 m-ko segurtasun-marjinarekin:  
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- Hirugarren garaierako karga paletizatutako unitate baten estiba edo desestiba egin beharreko kokapenerako 
hurbilketa-eragiketak egitea.  

- 90º-ko biraketa-maniobra egitea estiba eta desestibarako.  
- Kargarako (edo dagokion desestibarako) albeoloaren aurrean maniobra bakarrean geratzea.  
- Eragiketarako alboko desplazamendua erabiltzea, beharrezkoa bada.  

A7: Lehengaiak eta materialak garraiatzeko eta produkzio-lineak horietaz hornitzeko oinarrizko baldintzak zerrendatzea.  
EI7.1 Karga-unitateak eratzeko lehengai eta produktuak prestatzeko eta garraiatzeko oinarrizko moduak identifikatzea.  
EI7.2 Karga arriskutsuak (produktu kimiko korrosibo eta sukoiak, osasunerako kaltegarriak, leherkorrak eta 
kutsatzaileak, besteak beste) garraiatzeko eta jasotzeko kasu batean kontuan hartu beharreko neurri gehigarriak 
zerrendatzea).  
EI7.3 Suteak, eztandak eta ebakuazio-prozedurak direla-eta ezarritako arauak ezagutzea.  
EI7.4 Orga-motak eta haien ezaugarriak industria-giro berezietako (lehergai-industriak, industria kimikoa eta 
bestelakoak) erabilera-posibilitateekin lotzea.  

A8: Karga-mugimenduak sortutako dokumentazioa enpresak ezarritako euskarrian betetzea.  
EI8.1 Euskarri gisa erabilitako albaran eta formatu arruntenetan bildutako informazio ohikoena deskribatzea.  
EI8.2 Karga-mugimenduen informazioa biltzeko normalean erabiltzen diren euskarri eta ekipamenduen ezaugarri 
nagusiak identifikatzea.  
EI8.3 Informazioa transmititzeko posibilitateak deskribatzea, baliabide digitalekin.  
EI8.4 Datu-transmisioa baliabide digitalekin egitea, behar bezala zehaztuta:  

- Datuak transmititzeko ekipamendu eramangarri bat maneiatzea.  
- Egindako karga- eta deskarga-mugimenduen informazioa transmititzea. 

 

Edukiak 

1. Salgaiak manipulatzea eta garraiatzea. 
- Karga eta zerbitzuen barne-fluxu logistikoa. Garrantzi sozioekonomikoa. 
- Salgaiak biltegiratzea, hornitzea eta bidaltzea. 
- Salgaien manipulazioari buruzko Europako Erkidegoko eta Espainiako araudia. 
- Laneko arriskuen prebentzioa eta salgaien garraioko segurtasun-neurriak. 

- Salgaien barruko eta kanpoko garraiobideak. Oinarrizko baldintzak.  
- Inguruneko sinbologia eta seinaleak eta garraiobideak: plakak, argizko informazio-seinaleak, soinuzkoak. 
- Karga-unitatea. Kargen neurketa eta kalkulua. 
- Salgaiekin batera doan dokumentazioa. 

- Karga-mugimenduak sortzen duen dokumentazioa. Transmisioa bide digitaletatik. 

2. Salgaien enbalajea eta paletizazioa. 
- Enbalaje- eta ontzi-motak. 
- Enbalajeen baldintzak produktuak babesteko. 
- Enbalajeen baldintzak produktuak segurtasunez garraiatzeko. 

- Paletizazio-motak. Aplikazioak salgai-moten arabera. 
- Karga-unitateek bete beharreko baldintzak. 
- Karga arriskutsuekin hartu beharreko neurriak. 

3. Salgaiak garraiatzeko orgak. 
- Orgen sailkapena, motak eta erabilerak; eskuzkoak eta automotorrak: motor termikoak, motor elektrikoak. 
- Orga-moten elementu nagusiak: 

• Gidatze-elementuak. 

• Orgaren kontrol-adierazgailuak. 

• Orgen soinu- eta ikus-seinaleak. 
- Oinarrizko mantentze-lanak eta funtzionamendu okerraren adierazleak. 

4. Orgak maneiatzea eta gidatzea. 
- Ardatz gidaria. 
- Orga baliatzea eta hura jaistea. 
- Atxikipen-sistemak erabiltzea, kabina, segurtasun-uhala. 

- Orga martxan jartzea eta geraraztea.  
- Zirkulazioa: desplazamendu-abiadura, ibilbidea, izaera eta zoruaren egoera, eta abar. 
- Maniobrak. Frenatzea, aparkatzea, atzera-martxa, maldan jaistea. 
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- Azelerazioak, okerreko maniobrak. 
- Kargatzeko eta deskargatzeko maniobrak. 
- Karga jasotzea. 

5. Salgaiak kargatzea eta deskargatzea. 
- Kargaren egonkortasuna. Oreka-nozioak. 
- Palankaren legea. 
- Kargaren grabitate-zentroa. 
- Orgaren egonkortasuna galtzea. 

- Zeharkako eta luzetarako iraulketak saihestea.  
- Orga kargatuaren jokabide dinamikoa eta estatikoa. 

- Karga organ oker jartzea. Gainkarga. 
- Salgaiak apalategietan jartzeko moduak. 

 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua: 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO ELABORAZIO-ERAGIKETA 
OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0148 
 

Iraupena: 40 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Lehengaiak prestatzeko eta egokitzeko zereginak egitea. 
EI1.1 Hartutako lehengaiei buruzko erregistro eta ohar sinpleak egitea.  
EI1.2 Lehengaiak kalitatearen eta ahalmenaren arabera sailkatzea eta kategorizatzea.  
EI1.3 Lehengaiak pisatzea, neurtzea edo kalibratzea, eta, horretarako, aparatu sinpleak eta oinarrizko kalkuluak 
erabiltzea. 
EI1.4 Bidezkoa denean, aldez aurreko garbiketa eta tratamendu sanitarioak egitea. 
EI1.5 Lehengaiak prestatzeko lanabesak eta ekipamenduak behar bezala erabiltzea. 
EI1.6 Sortutako hondakinak behar bezala jasotzen eta kontrolatzen laguntzea, eta neurri higieniko eta sanitario egokiak 
hartzea. 

A2: Elikagaiak elaboratzeko oinarrizko eragiketak egitea, eta, horretarako, ekipamendu eta lanabes egokiak erabiltzea. 
EI2.1 Elaborazio-prozesuen inguruko laneko aginduak eta argibideak behar bezala interpretatzea. 
EI2.2 Eskatutako produktua elaboratzeko beharrezkoak diren lanabesak trebetasunez maneiatzea.  
EI2.3 Elaborazio-ekipamenduak erregulatzea eta kontrolatzea, produktuaren kalitate egokia lortzeko.  
EI2.4 Produktuen akabera eta kontserbazio egokia lortzeko beharrezkoak diren egiaztapenak eta kontrolak egitea. 
EI2.5 Produktuaren trazabilitatea ziurtatzeko erregistroak betetzen parte hartzea. 
EI2.6 Ingurunea babesteko neurrien arabera jardutea.  
EI2.7 Ekipamenduak maneiatzean, higiene- eta segurtasun-arau espezifikoak aplikatzea. 

A3: Elikagaiak elaboratzeko instalazioak maneiatzeko eragiketak egitea. 
EI3.1 Elikagaien industriako instalazioetako eta zerbitzu osagarrietako aginte eta aparatu erregulatzaileetan eragiketa 
sinpleak egitea.  
EI3.2 Instalazioak erabiltzean eta maneiatzean energia aurrezten laguntzeko jardunak egitea. 
EI3.3 Anomaliak detektatzea instalazioen funtzionamenduan.  
EI3.4 Jasotako aginduen arabera, instalazioek behar bezala funtzionatzeko prebentziozko oinarrizko neurriak eta 
tratamenduak aplikatzea. 
EI3.5 Zirkunstantzia bakoitzerako egokiak diren babes- eta prebentzio-neurriak erabiliz jardutea. 
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A4: Elikagaiak ontziratzeko, egokitzeko eta paketatzeko eragiketak egitea. 
EI4.1 Ontziratzeko eta enbalatzeko ekipamenduak eta makinak prest jartzea eta beharrezkoak diren doikuntzak egitea, 
argibideen arabera. 
EI4.2 Ontziratzeko makinen eta ekipamenduen aginteekin eta gailuekin jardutea, eta behar bezala funtzionatzen dutela 
zaintzea. 
EI4.3 Kontsumigarriak ontziratzeko prozesuan erabilgarri daudela eta geldialdiak saihesteko behar den lekuan eta 
kantitatean daudela egiaztatzea. 
EI4.4 Ontziratzeko edo enbalatzeko linea edo ekipamendu batean sortzen diren gorabehera ohikoenak detektatzea, eta 
neurri zuzentzaile eta prebentiboak hartzen laguntzea.  
EI4.5 Kontsumigarriak eta produzitutako ontziak kontatzeko beharrezkoak diren oharrak egitea.  
EI4.6 Ontziratze- eta enbalaje-eremuek bete beharreko baldintza tekniko-sanitarioei eustea. 
 

A5: Kargak garraiatzeko eta kokatzeko zereginak orga jasotzaileekin egitea.  
EI5.1 Salgaiak mugitzeko aginduak behar bezala interpretatzea.  
EI5.2 Kargak manipulatzeko ekipamenduak —karga-mota bakoitzerako egokiak direnak— erabiltzea.  
EI5.3 Arriskuak ezagutzea eta egoera bakoitzerako egokiak diren neurriak ezartzea.  
EI5.4 Orgen funtzionamenduaren inguruko anomaliak detektatzea.  
EI5.5 Orga automotorrak eta eskuzko orgak trebetasunez maneiatzea, eta kargak garraiatzeko beharrezkoak diren 
maniobrak egitea. 
EI5.6 Kargak hainbat altueratan estibatzea edo desestibatzea. 
EI5.7 Kargatzeko eta deskargatzeko egindako mugimenduak idatziko baliabideekin edo baliabide digitalekin islatzea. 

A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 
EI6.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI6.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI6.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 

 

Edukiak 
1. Lehengaiak prestatzea eta egokitzea. 

- Lehengaiak hautatzea eta sailkatzea. 
- Lehengaien neurketa eta hautemate sentsoriala egitea. 
- Produktuak elaboratzeko material osagarrien, gozagarrien, espezien eta gehigarrien hautaketa. 
- Lehengaiak prestatzeko oinarrizko eragiketak egitea: zuritzea, zatikatzea, garbitzea, moztea, nahastea eta abar. 
- Higiene eta garbitasun pertsonaleko neurriak eta higienearen inguruko jarrerak eta ohiturak hartzea. 
- Babes pertsonaleko elementuen eta istripuak prebenitzeko neurrien erabilera egokia. 

2. Elikagaiak elaboratzeko ekipamenduak eta lanabesak. 
- Dokumentazioaren edo laneko argibideen arabera beharrezkoak diren jarduerak eta eragiketak egitea. 
- Elikagaien industriaren berezko erreminten eta lanabesen maneiua. 
- Oinarrizko kontrola elaboraziorako ekipamendu eta makinen funtzionamenduan. 
- Parametroen erregulazioa elikagaien industriako ekipamenduetan eta oinarrizko makinetan. 
- Sekuentziei eta erritmoei eustea, prozesuen garapen normalerako. 
- Produktuak eta piezak kontrolatzea, eta araua betetzen ez dutenak baztertzea. 
- Produktuen elaborazioan akabera- eta kontserbazio-tratamenduak egitea. 
- Lanabesak eta makinak manipulatzean higiene- eta segurtasun-neurriak hartzea. 

3. Elikagaiak elaboratzeko instalazioak. 
- Instalazio komunen oinarrizko kontrola elikagaien industrian (instalazio elektrikoak, ur-instalazioak, aire-

instalazioak, instalazio termikoak, hotz-instalazioak eta abar). 
- Elikagaien industrietako instalazioetan prest jartzeko lanetan eta oinarrizko mantentze-lanetan laguntzea. 
- Janariak elaboratzeko instalazio espezifikoak maneiatzea eta horietan jardutea. 
- Instalazioetan arrisku-egoerak identifikatzea eta segurtasun-baldintzei eustea. 
- Instalazioen funtzionamenduan ingurunea babesteko eta energia aurrezteko arauak aplikatzea. 

4. Ontziratzea, egokitzea eta paketatzea. 
- Produktuak ontziratzeko eta enbalatzeko materialen aukeraketa egokia. 
- Elaboratuak ontziratzeko edo ixteko eragiketak egitea. 
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- Parametroen kontrola eta erregulazioa ontziratze-lineetan. 
- Etiketen eta zigiluen aplikazioa produktuetan. 
- Enbalatzeko eta erretraktilatzeko prozeduren gauzatzea. 
- Loteak osatzea, kontrolatzea eta idatziz jasotzea. 
- Segurtasun-arauen aplikazioa produktua ontziratzean eta enbalatzean. 

5. Orga jasotzaileen maneiua. 
- Kargak mugitzeko aginduak interpretatzea. 
- Orga-motak maneiatzea eta gidatzea. 
- Hainbat maniobra egitea. 
- Karga-motak garraiatzea eta hainbat mailatan kokatzea. 
- Orga jasotzaileen oinarrizko mantentze-lanak egitea. 
- Egindako karga-mugimenduen dokumentazioa betetzea. 
- Orga jasotzaileak maneiatzeko egokiak diren babes- eta segurtasun-neurriak aplikatzea. 

6. Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
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SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-
MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0543_1 
Lehengaien prestaketa 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 
teknikaria eta goi-mailako teknikaria 

• Elikagaien Industrien arloko askotariko 
janarien eremuko 2. eta 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF0544_1 
Elikagaien prozesuetako 
oinarrizko eragiketak 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 
teknikaria eta goi-mailako teknikaria 

• Elikagaien Industrien arloko askotariko 
janarien eremuko 2. eta 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF0545_1 
Elikagaien ontziratzea eta 
paketatzea 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 
teknikaria eta goi-mailako teknikaria 

• Elikagaien industrien arloko askotariko 
janarien eremuko 2. eta 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF0432_1 
Kargen manipulazioa orga 
jasotzaileekin 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 
teknikaria eta goi-mailako teknikaria 

• Elikagaien Industrien arloko askotariko 
janarien eremuko 2. eta 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 
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Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

---- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

 

---- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta gainera Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dutenak. 

 

---- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 
 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Erabilera anitzeko gela 30 50 

Elikagaien industrien lantegia 100 180 

Elikagaien industrien pabiloia 120 200 

Elikagaien industrien biltegia 10 10 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Erabilera anitzeko gela X X X X 

Elikagaien industrien lantegia X X X  

Elikagaien industrien pabiloia    X 

Elikagaien industrien biltegia X X X X 

 

*Jardunbideetara bideratutako elikagaien industriako pabiloia elikagaien industriako edozein pabiloi- edo biltegi-mota izan 
daiteke, eta ez du prestakuntza-zentroan egon behar nahitaez. 
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PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

---- Errotuladorez idazteko arbela. 

---- Ikus-entzunezko ekipoak. 

---- Orri birakaria. 

---- Ikasgelako materiala. 

---- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

---- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Elikagaien industrien lantegia 

---- Lehengaiak kontrolatzeko eta balioesteko ekipamenduak. 

---- Elikagaiak prestatzeko eta elaboratzeko lanabesak eta makinak. 

---- Produktuen elaborazioko azken tratamenduetarako ekipamenduak. 

---- Ontziratzeko eta erretraktilatzeko ekipamenduak eta makinak. 

---- Ekipamenduak eta makinak babesteko gailuak. 

---- Larrialdiko eta segurtasun-seinaleztapeneko ekipamenduak. 

---- Garbiketarako baliabideak. 

---- Garbiketa- eta desinfektatze-ekipamenduak. 

Elikagaien industrien pabiloia 

---- Apalategiak, altuera desberdinetan eta neurri desberdinetakoak. 

---- Hainbat modelotako eskuzko orgak. 

---- Masta bertikaleko orga automotorra. 

---- Ekipamenduak eta makinak babesteko gailuak. 

Elikagaien industrien biltegia ---- Elikagaien apalategiak eta paletak. 

 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat lanabes, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Ez dago sartzeko eskakizunik. 

 



 

 



 

 

 




