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IZENA 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO MANTENTZE-LANETARAKO ETA BARNE-GARRAIORAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK 

 

KODEA 
INAQ0108 

 

LANBIDE-ARLOA 
Elikagaien industriak. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Askotariko elikagaiak. 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
INA0173_1 “Elikagaien industriako mantentze-lanetarako eta barne-garraiorako eragiketa osagarriak” (1228/2006 EDa, 
urriaren 27koa). 

 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 

 

GAITASUN OROKORRA 
Ekipamenduetako eta instalazioetako garbiketa- eta higiene-eragiketak ez ezik lehen mailako mantentze-lanak egiten 
laguntzeko eragiketak ere egitea. Salgaiak biltegietan eta tangetan kargatzeko eta deskargatzeko barne-garraioko gailuak 
eta orgak maneiatzea; hori guztia pertsonen eta gaien segurtasuna bermatzeko eta elikagaien higiene- eta kalitate-arauak 
betetzeko beharrezkoak diren ardurak eta neurriak hartuz. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0546_1: Elikagaien industriako ekipamenduetako eta instalazioetako nahiz ingurunea babesten laguntzeko 
ekipamenduetako eta instalazioetako garbiketa- eta higiene-eragiketak egitea jasotako argibideen arabera. 
- UC0547_1: Elikagaien industriako makinen eta instalazioen mantentze-lan operatiboan laguntzea, ezarritako prozedurei 
jarraikiz 

- UC0432_1: Orga jasotzaileekin kargak manipulatzea  

 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Elikagaien industriako edozein enpresa txiki, ertain edo handi, oinarrizko autonomia-maila eskatzen duten zeregin 
eta eragiketa sinpleak eta ohikoak egiten dituena, goragoko arduradunak emandako argibideak kontuan hartuta lan 
eginez beti. Instalazioak eta ekipamenduak zaintzeko eta mantentzeko eremuetan eta barne-garraioarekin eta 
biltegiratzearekin lotutako lanetan garatzen du bere jarduera 

 

Produkzio-sektoreak} 
Elikagaien industriako azpisektore guztiak. 

 

Lanbideak edo lanpostuak 
9800.00.50 Biltegiko langilea.  
9700.00.20 Janarien, edarien eta tabakoaren industriako peoia. 
Elikagaien instalazioko laguntzailea.  
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Elikagaien industriako mantentze-lanak egiteko laguntzailea 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0546_1 
Elikagaien industriako higiene orokorra. 80   

MF0547_1 
Elikagaien industriako makinen eta instalazioen 
oinarrizko mantentze-lanak. 

70   

MF0432_1 
(Zeharkakoa) Kargen manipulazioa orga 
jasotzaileekin. 

50   

MP0067 
Elikagaien industriako mantentze-lanetarako eta 
barne-garraiorako eragiketa osagarrien lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak. 

40 

  

Iraupena, guztira 240 
 

 
 

Lanbide-trebakuntzekiko lotura 
MF0432_1 (Zeharkakoa) “Kargen manipulazioa orga jasotzaileekin” prestakuntza-moduluan ezarritako prestakuntzak 
orga jasotzaileak gidatzeko eginkizunak betetzeko gaikuntza lortzeko behar den ezagutza-maila bermatzen du, 
betiere uztailaren 18ko 1215/1997 Errege-Dekretuan ezarritakoaren arabera. 
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II LANBIDE-PROFILA  

 

1. gaitasun-atala 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO EKIPAMENDUETAKO ETA 
INSTALAZIOETAKO NAHIZ INGURUMENA BABESTEN 

LAGUNTZEKO EKIPAMENDUETAKO ETA INSTALAZIOETAKO 
GARBIKETA- ETA HIGIENE-ERAGIKETAK EGITEA JASOTAKO 

ARGIBIDEEN ARABERA 

 
 

2. gaitasun-atala 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO MAKINEN ETA INSTALAZIOEN 

MANTENTZE-LAN OPERATIBOAN LAGUNTZEA, EZARRITAKO 
PROZEDUREI JARRAIKIZ 

 
 

3. gaitasun-atala 
ORGA JASOTZAILEEKIN KARGAK MANIPULATZEA 
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1. gaitasun-atala: 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO EKIPAMENDUETAKO ETA 
INSTALAZIOETAKO NAHIZ INGURUMENA BABESTEN LAGUNTZEKO 
EKIPAMENDUETAKO ETA INSTALAZIOETAKO GARBIKETA- ETA 
HIGIENE-ERAGIKETAK EGITEA JASOTAKO ARGIBIDEEN ARABERA. 

 

Kodea: UC0546_1 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Elikagaien industriako lan-eremuen, instalazioen, makinen eta ekipamenduen garbiketa eta desinfekzio orokorra 
gauzatzeko ohiko zereginak egitea, prozedurari buruzko eskuliburuei eta argibideei jarraikiz.  

BI1.1 Aldez aurretik prestatutako higiene- eta desinfekzio-produktuak erabiltzen dira argibideetan ezarritakoari 
jarraikiz.  
BI1.2 Lanaldi, txanda edo lote bakoitza bukatzean edo hastean, lanpostuaren garbiketa- eta desinfekzio-egoera 
egiaztatzen da.  
BI1.3 Ekipamenduak eta lanabesak garbitzen eta desinfektatzen laguntzen da, betiere espezifikazioen eta ezarritako 
laneko argibideen arabera gauzatuz.  
BI1.4 Garbitu eta desinfektatu ostean egiaztatzen da ez dela aurreko erabileren hondarrik geratzen, eta ondoren 
erabiltzeko egoera ezin hobean dagoela guztia.  
BI1.5 Garbiketa- eta desinfekzio-eragiketak amaitu ostean, egiaztatzen da erabilitako produktuak eta materialak 
indarreko araudiaren arabera ezarritako tokian jartzen direla, arriskuak eta nahasketak saihesteko.  
BI1.6 Eskuzko garbiketa-eragiketetan nahiz garbiketa-modulu automatikoen bitartez egiten diren eragiketetan 
laguntzen da.  
BI1.7 Lan-eremuan giro higienikoa mantentzen laguntzen da.  
BI1.8 Garbitzeko eta/edo desinfektatzeko produktuak aplikatzeko arauetan ezarritako segurtasun-neurriak hartzen 
dira.  

LB2: Jardunbide egokiei buruzko gidetan eta indarreko legerian ezarritako higiene-arauei jarraikiz jardun behar da beti, 
elikagaien produktuen osasungarritasuna eta segurtasuna bermatzeko. 

BI2.1 Lanerako arropa egokia erabiltzen da eta xedatutako higiene-baldintzetan mantentzen da.  
BI2.2 Higiene pertsonaleko egoerak ezin hobea izan behar du elikagaiak manipulatzen hasteko.  
BI2.3 Elikagaiak manipulatzeko ekintzan, ohitura higieniko egokiak izan behar dira, eta detektatutako arrisku-ohiturak 
eta -portaerak zuzendu egin behar dira.  
BI2.4 Segurtasunari eta elikagaien higieneari buruzko araudia betetzen eta higienearen arloko jardunbide egokien 
inguruko gidak aplikatzen laguntzen da.  

LB3: Hondakinak biltzeko, arazteko eta botatzeko eragiketak —ingurumenaren babesa bermatuko dutenak— egiten 
laguntzea.  

BI3.1 Produkzio-prozesuan sortzen diren hondakin- edo zabor-motak biltzen laguntzen da, betiere horretarako 
ezarritako prozedurei jarraikiz.  
BI3.2 Hondakinak toki espezifikoan eta ezarritako moduan, legezko arauaren arabera, biltegiratzen laguntzen da.  
BI3.3 Arazte-prozesuan laguntzen da, bereziki ekipamenduen funtzionamenduari dagokionez eta hondakinak 
arazteko baldintzei dagokienez.  
BI3.4 Beharrezkoak diren ohiko laginak hartzen dira adierazitako moduan, puntuetan eta kantitatean, ezarritako 
prozeduraren arabera. 

 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Elikagaien manipulazio higienikoa bermatuko duen ekipamendu pertsonala, garbiketa-baliabideak eta norbere 
garbitasuna. Eremuak, instalazioak, ekipamenduak eta makinak garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamenduak. Eskuzko 
artxibategiak. Hondakinak arazteko eta ebakuatzeko ekipamenduak, laginak hartzeko tresnak. 
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Lanaren produktuak edo emaitza 
Jateko produktuak, manipulazio seguruaren eta osasungarriaren bermea dutenak. Instalazio eta ekipamendu garbiak eta 
desinfektatuak, erabiltzeko prest daudenak. Behar bezala manipulatutako eta biltegiratutako hondakinak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Garbiketa-ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Segurtasuneko eta larrialdiko barne-araudia. Ekipamenduak eta 
instalazioak garbitzeko eta desinfektatzeko gomendio teknikoak. Elikagaiak manipulatzeko eskuliburua. Garbiketa- eta 
desinfekzio-prozedurak. Higienearen arloko jardunbide egokien gida. Ingurumenari buruzko erregelamenduak eta 
arauak. 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO MAKINEN ETA INSTALAZIOEN 
MANTENTZE-LAN OPERATIBOAN LAGUNTZEA, EZARRITAKO 
PROZEDUREI jarraikiz 

 

Kodea: UC0547_1 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
 

LB1: Lanpostuko segurtasun-baldintzak hobetzen laguntzea, segurtasunari eta higieneari buruzko araudi espezifikoa 
betetzen lagunduz.  

BI1.1 Segurtasunari buruzko araudia kontuan hartzen da, lanpostuaren berezko istripuak prebenitzeko prozedura 
espezifikoetan lagunduz.  
BI1.2 Lanpostuaren berezko funtzioak betetzeko babes pertsonaleko ekipamendu egokiak erabiltzen dira, eta 
segurtasun-seinaleak errespetatzen dira.  
BI1.3 Instalazio guztiek segurtasuneko eta larrialdiko arauzko seinaleak, ekipamenduak eta baliabideak dituztela 
egiaztatzen laguntzen da lanean hasi aurretik.  
BI1.4 Enpresaren segurtasun-planetan bilduta dauden neurri prebentibo, zuzentzaile edo larrialdikoak aplikatzen 
laguntzen da.  
BI1.5 Enpresaren eta langilearen eskubideak eta betebeharrak, higieneari eta laneko segurtasun espezifikoari 
buruzkoak, aitortzen dira.  
BI1.6 Istripuaren kasuan, lehen laguntzak eta beharrezkoak diren jardunak aplikatzen laguntzen da.  
BI1.7 Kargak manipulatzeari dagokionez, istripuak eta lesioak prebenitzeko teknika egokiak aplikatzen dira, betiere 
segurtasunari eta higieneari buruzko arauetan ezarritakoaren arabera.  
BI1.8 Erabili beharreko makinak maneiatzeko eta mantentzeko beharrezkoak diren prebentziozko neurriak hartzen 
dira.  

LB2: Jateko produktuak prestatzeko eta tratatzeko ekipamenduak eta instalazioak prestatzeko eta mantentzeko 
eragiketetan laguntzea, jasotako argibideei jarraikiz.  

BI2.1 Ekipamenduak eta instalazioak prestatzen eta mantentze-lan operatiboa egiten laguntzen da, jateko 
produktuak egiteko eta tratatzeko, prozedurari buruzko eskuliburuetan azaltzen den moduan eta 
aldizkakotasunarekin.  
BI2.2 Gelditzeko eta abiarazteko eragiketetan jarduten da prozedurari buruzko eskuliburuetan ezarritako sekuentzien 
arabera.  
BI2.3 Lanaldi, txanda edo lote bakoitza bukatzean egiaztatzen da makinen egoera egokia dela ondoren erabiltzeko, 
eta egon daitezkeen anomaliak goragoko mailako arduradunari jakinarazten zaizkio. 
BI2.4 Ganberak eta ekipamenduak hautatzen eta prestatzen laguntzen da, prestaketa-mota edo produktuari aplikatu 
beharreko tratamenduak kontuan hartuta eta ezarritako produkzio-programaren arabera.  
BI2.5 Produkzio-prozesuan erabili beharreko ekipamenduen eta instalazioen operatibotasuna eta maneiua 
egiaztatzen laguntzen da.  
BI2.6 Eragiteko aginte zehatzak erabiltzen dira beti, eta segurtasun-arauak eta -mekanismoak betetzen dira. 
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BI 2.7 Laneko erremintak eta lanabesak jasotako argibideen arabera biltzen eta ordenatzen dira.  
BI2.8 Ekipamenduen kontrol- eta erregulazio-elementuak, ixte-sistemak, aireztapena eta hozte-mailak egiaztatzen 
laguntzen da funtzionamenduan egon daitezkeen anomaliak detektatzeko.  
BI2.9 Beharrezkoa den kasuetan, makinen eta zerbitzu osagarrien konponketa txikiak egiten laguntzen da, betiere 
goragoko mailako arduradunaren argibideak kontuan hartuta. 

 

Lanbide-testuingurua:  
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Ekipamenduen eta instalazioen segurtasun-elementuak eta -gailuak, larrialdi-ekipamenduak, segurtasun-seinaleztapena. 
Eskuzko artxibategiak. Makinetan eta ekipamenduetan mantentze-lanak egiteko erremintak eta lanabesak. Makinak eta 
ekipamenduak erabiltzeko eta horien oinarrizko mantentze-lanak egiteko argibideak. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Jateko produktuak, manipulazio seguruaren eta osasungarriaren bermea dutenak. Aztertutako eta behar bezala 
funtzionatzeko prest dauden makinak eta ekipamenduak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Makinak eta ekipamenduak mantentzeko argibideak. Segurtasuneko eta larrialdiko barne-araudia. 

 
 
 
 
3. 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-baliabideak 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.  
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BI3.1 Operadoreak behar bezala erabiltzen ditu kargak manipulatzeko ekipamenduak jasotako segurtasuneko 
informazio espezifikoaren arabera.  
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.  
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BI7.5 Orgak aparkatzeko eremuek seinaleztatuta egon behar dute, gidatzeko arriskuak ekar ditzakeen materialik edo 
elementurik gabe.  

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 izaeratako 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:  
ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO HIGIENE OROKORRA 

 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO MAKINEN ETA INSTALAZIOEN OINARRIZKO 

MANTENTZE-LANAK 
 
 

3. prestakuntza-modulua:  
KARGEN MANIPULAZIOA ORGA JASOTZAILEEKIN 

 
 

4. prestakuntza-modulua:  
ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO MANTENTZE-LANETARAKO ETA  

BARNE-GARRAIORAKO ERAGIKETA OSAGARRIEN LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1. prestakuntza-modulua:  
ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO HIGIENE OROKORRA 
 

Kodea: MF0546_1 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0546_1 ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO EKIPAMENDUETAKO ETA 

INSTALAZIOETAKO NAHIZ INGURUNEA BABESTEN LAGUNTZEKO EKIPAMENDUETAKO ETA INSTALAZIOETAKO 
GARBIKETA- ETA HIGIENE-ERAGIKETAK EGITEA JASOTAKO ARGIBIDEEN ARABERA 
 

Iraupena: 80 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Languneak, instalazioak, makinak eta produkzio-ekipamenduak garbitzeko eta desinfektatzeko prozedurak egitea eta 

bereiztea.  
EI1.1 Elikagaien industria desberdinetan erabiltzen diren garbiketa-kontzeptuak, -mailak eta -eskakizunak bereiztea.  
EI1.2 Garbiketa-produktuak eta -tratamenduak nahiz horien erabilera-baldintzak identifikatzea, sailkatzea eta alderatzea. 

EI1.3 Instalazioak eta ekipamenduak garbitzeko erabilitako eragiketak, baldintzak eta baliabideak deskribatzea.  
EI1.4 Garbitzeko eta desinfektatzeko produktuak manipulatzeko beharrezkoak diren segurtasun-neurriak ezagutzea eta 

hartzea.  
EI1.5 Garbitzeko sistemen eta ekipamenduen (eskuzkoak eta automatikoak) funtzionamendua azaltzea.  
EI1.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, elikagaien industriako garbiketa- eta desinfekzio-lanak egitea: 

- Trebetasunez jardutea garbitzeko baliabide eta produktu egokiak erabiliz.  
- Garbitzeko eta desinfektatzeko baliabideak eta produktuak horiek aplikatzen diren instalazioekin eta 

ekipamenduekin lotzea.  
- Egiaztatzea garbiketaren eta desinfekzioaren emaitza esleitutako parametroen arabera espero dena dela.  

A2: Dagokion lanarekin lotutako higiene pertsonaleko eta orokorreko neurriak ezagutzea jateko produktuak aldatzeko edo 

hondatzeko arriskuak saihesteko.  
EI2.1 Elikagaien industrietako instalazio- eta ekipamendu-mota nagusien baldintza higienikoak deskribatzea.  
EI2.2 Elikagaien industrian aplikatu behar diren higiene pertsonaleko neurriak ezagutzea eta hartzea, eta neurri horiek 

kontuan ez hartzetik eratorritako ondorioekin lotzea.  
EI2.3 Produkzio-prozesuan higienerik ez izateak jateko produktuen eta kontsumitzaileen osasungarritasunean eta 

segurtasunean dituen ondorioak identifikatzea.  
EI2.4 Elikagaien industrien arloko jardunbide egokiei buruzko gidak eta araudi orokorra hartzea.  
EI2.5 Bere eskumeneko lan-egoeretan aplika daitezkeen higiene-neurriak bereiztea.  
EI2.6 Elikagaien aldaketaren jatorria eta aldaketa hori eragiten duten agente nagusiak ezagutzea.  
EI2.7 Elikagaiak prestatu edo manipulatu bitartean pairatzen dituzten aldaketa nagusiak eta horien ondorioak 

identifikatzea.  

A3: Elikagaien industriaren jarduerak ingurumenerako dituen arriskuak deskribatzea eta hondakinak biltzeko eta 

desagerrarazteko prozedurak aplikatzea.  
EI3.1 Elikagaien industrian sortzen diren hondakin-motak sailkatzea.  
EI3.2 Elikagaien industrian sortutako hondakinek eta kutsatzaileek ingurumenean eragiten dituzten efektuak ezagutzea.  
EI3.3 Hondakinak biltzeko, hautatzeko, birziklatzeko, arazteko, desagerrarazteko eta botatzeko oinarrizko eragiketak 

identifikatzea.  
EI3.4 Ingurunea babesteko neurriak zerrendatzea, hala nola ur- eta energia-aurrezpena eta energia-alternatibak, 

hondakin solidoak eta ontziak, atmosferarako emisioak, isuri likidoak.  
EI3.5 Elikagaien industrietako hondakinak kudeatzeari dagokionez, araudia aplikatzea. 

EI3.6 Elikagaien industriako hondakinak biltzea eta desagerraraztea:  
- Hondakinak biltzen laguntzea ezarritako ardurekin eta prozedurekin.  

- Hondakinak eta zaborrak esleitutako lekuan biltegiratzea.  
- Behar bezala jardutea arazte-ekipamenduen ohiko maneiuan.  
- Lagin-hartze sinpleak eta ohikoak egitea, argibideei jarraikiz. 
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Edukiak: 
1.- Elikagaien industriako higienearen garrantzia. 

-  Elikagaien aldaketak eta kontaminazioa. Kontaminazio-iturriak: fisikoa, kimikoa eta biologikoa. Elikagaien 

kontaminazioaren kausak eta kutsadura-motak.  
-  Agente biologikoak. Ezaugarriak eta motak. 

-  Mikroorganismoak: Bakterioak, birusak, parasitoak eta lizunak. Elikagaietan mikroorganismoak garatzea eragiten 

duten faktoreak.  
-  Elikagaien industrietako instalazioen garbiketa arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistemaren kontrol-puntu 

kritiko gisa. 

2.- Elikagaien industrietako prozesu, instalazio eta eskakizun higieniko-sanitario nagusiak. 
-  Haragi-industria. 

-  Produktu landuen eta kontserben industria. 

-  Esne-industria. 

-  Ogi- eta pastel-industria. 

-  Edarien eta likoreen industria. 

3.- Elikagaien industriak garbitzeko eta higienizatzeko erabilitako produktuak. 
-  PHaren azterketa. Azidoak, neutroak, alkalinoak eta disolbatzaileak. 

-  Ura. Propietateak: pH-a, mikroorganismoak, korrosioa, alkalinotasuna, gogortasuna, edangarritasuna eta Langelier-

en indizea. 
-  Detergenteak: neutroak, amoniakatuak, deskoipeztatzaileak.  
-  Desinfektatzaileak: kloro aktiboa, amonio kuaternarioaren konposatuak, aldehidoak, peroxidoak. 

-  Deskonposizio biokimikoko produktuak. 

-  Elikagaien industriako intsektizidak eta arratoi-hiltzaileak. 

-  Produktuen dosifikazioa. Dosifikazio-motak. 

-  Produktuen etiketak. Etiketen edukia. Azalera-motari eta erabilitako metodoari buruzko piktogramak. 
-  Produktuak eta ekipamenduen korrosioa. Aluminio-aleazioak. Altzairu herdoilgaitzak. Material plastikoak. 
-  Elikagaien industriarako baimendutako biozidei buruzko araudia. 

-  Garbiketa-produktuak biltegiratzeko eta jartzeko baldintzak eta tokiak. 

4.- Ekipamendua. Higienizazioko lanabesak eta makinak. 
-  Lanabesak: Baietak, espartzuak, eskuilak, haragana, lainoztagailuak, pala, lanbasak eta urez garbitzeko mopak, 

pertzak. 

-  Makinak: Ekortzaile-garbitzaile automatikoak, presio bidezko makinak, lurrun-makinak, aparra sortzeko makinak, 

erabateko iragazki-xurgagailua, ozono-sorgailuak. Erabilerak eta aplikazioak. 
-  Garbiketa-lanabesak eta -makinak kokatzea eta jartzea. 

5.- Garbiketa, desinfekzioa eta higienizazioa gauzatzeko prozesuak eta prozedurak. 
-  Higieneko eta saneamenduko plana instalazioen, gelen, azaleren, lanabesen edo makinen arabera. CIP eta SIP 

prozesuak. 

-  Sinner-en zirkulua: denbora, tenperatura, ekintza mekanikoa eta produktu kimikoa. 

-  Garbitzeko eta desinfektatzeko estandarren eragiketa-prozedurak. Baliozkotzea. Egiaztapena. Eskuliburua, 

garbitzaile automatikoarekin, aparra sortzeko makinarekin, presio bidezko makinarekin, lurrun-makinarekin, CIP 

sistemarekin, ozonoarekin. 

-  Garbiketa- eta desinfektatze-prozesuaren faseak. Aurreikuzketa, garbiketa, tarteko urberritzea, desinfekzioa eta 

azken urberritzea. 

-  Esterilizazioa. Orokortasunak eta metodoak. 

-  Higienizazio-ekintza bereziak: intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa. Prebentzio-neurriak. CIP planak. 

6.- Elikagaien industriako higiene-arauak eta -praktikak. 
-  Elikagaiak manipulatzeari buruzko araudia. 

-  Elikagaien industriako higieneari eta norbere garbitasunari buruzko neurriak. 

-  Elikagaien industriako arropak eta janzkera. 

-  Jarrera eta ohitura higienikoak. Elikagaien manipulazioaren inguruko eskakizunak eta debekuak. 

-  Elikagaien industriako langilearen osasuna. 
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7. Elikagaien industriaren ingurune-eragina. 
-  Gizakia eta ingurumena. 

-  Garapen iraunkorra. Hazkunde eutsiezina. 

-  Ingurumen-arazoak. Atmosfera. Uraren kimika. Lurzoruaren kimika. 
-  Elikagaien industriako ingurune-inpaktuaren agenteak eta faktoreak. 

-  Ingurune-araudiari buruzko oinarrizko alderdiak elikagaien industrian. 

8. Elikagaien industriako hondakinak eta kontaminatzaileak. 
-  Elikagaien industrietako isurien jatorria eta ezaugarriak.  

-  Azpiproduktu deribatuak eta zaborrak. 

-  Hondakinen gaikako bilketa. 

-  Laginak hartzea. 

-  Hondakin arriskutsuen kudeaketa administratiboa. 

-  Atmosferarako emisioak. 

-  Beste kutsadura-mota batzuk: hots-kutsadura. 

-  Hondakinei buruzko araudia. 

9. Ingurunea babesteko neurriak. 
-  Ingurune-kudeaketaren garrantzia. 

-  Ingurunea kudeatzeko sistemak. ISO arauak. 

-  Ingurumena kudeatzeko tresnak. 

-  Ur- eta energia-aurrezpena. 

-  Energia-alternatibak. 

-  Isuriak arazteko sistemak. 

-  Prebentzio- eta babes-neurriak. 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO MAKINEN ETA INSTALAZIOEN OINARRIZKO 
MANTENTZE-LANAK 
 

Kodea: MF0547_1 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0547_1 ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO MAKINEN ETA INSTALAZIOEN 

MANTENTZE-LAN OPERATIBOAN LAGUNTZEA, EZARRITAKO PROZEDUREI jarraikiz. 
 

Iraupena: 70 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Elikagaien industriako ekipamenduak eta instalazioak prestatzen eta horien oinarrizko mantentze-lanak egiten 

laguntzeko ohiko eragiketak egitea.  
EI1.1 Elikagaien industrietan erabiltzen diren ekipamendu eta makina nagusiak identifikatzea. 

EI1.2 Produktuaren prestaketak gauzatzeko edo produktuari aplikatu beharreko tratamenduak gauzatzeko ganberak, 

ekipamenduak eta instalazioak prestatzeko eragiketak azaltzea.  
EI1.3 Ekipamenduak eta instalazioak martxan jartzeko eta horien lehen mailako mantentze-lanak egiteko mekanismoak 

identifikatzea. 

EI1.4 Makinak, ixte-sistemak eta aireztapena erregulatzeko eta kontrolatzeko elementuak ezagutzea.  
EI1.5 Kasu praktiko batean, elikagaien industriako ekipamenduen eta instalazioen oinarrizko mantentze-lanak egitea; 

honako lan hauek egin behar dira:  
-  Ekipamenduen eta instalazioen funtzionamenduan egon daitezkeen anomaliak detektatzea, eta matxurarik balego, 

egon daitezkeen kausak aztertzea eta arduradunari jakinaraztea.  

-  Agindutako ekipamenduak eta instalazioak prestatzea eta doitzea trebetasunez.  
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-  Hainbat ekipamendu eta instalazio konpontzen eta horietan hobekuntza sinpleak egiten laguntzea.  

A2: Betetzen duen lanpostuan dauden arrisku-faktore eta -egoera garrantzitsuenak identifikatzea.  
EI2.1 Elikagaien industriako arrisku-faktore eta -egoera ohikoenak nahiz arriskuak prebenitzeko prozedura espezifikoak 

identifikatzea.  
EI2.2 Gaur egun dauden eta lanpostuan ezinbestekoak diren babes pertsonaleko ekipamendu-motak deskribatzea.  
EI2.3 Erabilitako ekipamenduen segurtasun-baldintza eta -gailu orokorrak identifikatzea.  
EI2.4 Dagokion lanpostuarekin lotutako suteen eta produktu kimikoen ihesen kasuetan jardun-prozedurak azaltzea.  
EI2.5 Segurtasunari dagokionez, aplika daitekeen araudia ezagutzea.  
EI2.6 Elikagaien industrian erabiltzen den segurtasun-seinaleztapena interpretatzea.  
EI2.7 Makinak maneiatzeko ekintzan eta horien mantentze-lanak egiteko ekintzan beharrezkoak diren prebentzio-

neurriak interpretatzea. 
 

Edukiak: 

1. Elikagaien industriako eragiketa eta prozesu nagusiak. 
-  Tratamendu termiko bidezko kontserbazioa: esterilizazioa, pasteurizazioa eta galdarraztatzea. 

-  Elikagaiak hotz bidez kontserbatzea: hoztea eta izoztea. 

-  Ura desagerrarazteko eragiketak: lurruntzea, lehortzea eta liofilizazioa.  
-  Solidoak prozesatzeko eragiketak: bahetzea, moztea eta birrintzea. 

-  Likidoak eta solidoak irabiatzeko prozesuak. Irabiatzea eta emultsionatzea. 

-  Bereizteko eragiketak: zentrifugazioa, solidoa/likidoa ateratzea, mintz bidezko bereizketa, ultrairagazketa eta 

alderantzizko osmosia. 

-  Eraldaketa kimikoetan oinarritutako eragiketak: hartzidura eta erreaktore biologikoak.  

2. Elikagaien industrian erabiltzen diren osagaien deskribapena eta ekipamendu nagusien lehen mailako 
mantentze-lanak eta garbiketa egitea. 

-  Andelak, ponpak, balbulak eta hodiak. 

-  Neurketa- eta kontrol-tresnak. 

-  Instalazio eta motor elektrikoak. Oinarrizko neurri elektrikoak. 

-  Potentzia mekanikoko elementuak. Poleak, engranajeak, abiadura-erregulagailuak. 

-  Makina eta ekipamendu elektromekanikoak. 

-  Elementu hidraulikoak eta elektro-hidraulikoak. 

-  Elementu pneumatikoak eta elektro-pneumatikoak. 

-  Beroa produzitzeko eta transmititzeko ekipamenduak. Trukagailuak. 

-  Airea produzitzeko, banatzeko eta egokitzeko ekipamenduak. 

-  Hotza produzitzeko ekipamenduak. 

-  Ura egokitzeko sistemak. 

-  Automatizazio-sistemak. Barne-erreleak, tenporizadoreak, kontadoreak eta automata programagarriak. 

-  Elikagaiak tratatzeari eta kontserbatzeari dagokionez, sortzen ari diren teknologiak dituzten ekipamenduak. 

3. Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko oinarrizko kontzeptuak. 
-  Lana. Laneko arriskua. 

-  Osasuna, lan-istripuak, lanbide-gaixotasuna eta bestelako patologiak. 

-  Lan-zama, nekea eta lan-asegabetasuna. 

-  Segurtasun-baldintzei lotutako arriskuak.  

-  Lan-ingurunearekin lotutako arriskuak. 

-  Prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua.  

4. Elikagaien industriako arrisku-faktoreak eta -egoerak. 
-  Elikagaien industriako berezko lantokiei lotutako arriskuak. Instalazio elektrikoak. Hotz-instalazioak. Gasaren eta 

fuel-olioaren instalazioak. 
-  Elikagaien industrian erabiltzen diren lan-baliabideei lotutako arriskuak; erorikoak, ebakiak, harrapatzeak eta 

erredurak. 

-  Substantzia eta kontaminatzaile kimikoekiko kontaktuak. 

-  Elikagaien industriako berezko lan-baldintzak; tenperatura, aireztapena, zarata, bibrazioak, eta abar. 

-  Elikagaien industriako arriskuak prebenitzeko araudi espezifikoa. 
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5. Laneko arriskuak prebenitzeko eta babesteko neurriak. 
-  Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. 

-  Elikagaien industrietako instalazioetako prebentzio-neurriak eta segurtasun-baldintzak. 

-  Babes kolektiboko neurriak. 

-  Elikagaien industriako azpisektoreetan norbera babesteko neurriak. 

-  Larrialdi- eta ebakuazio-planak.  

-  Suteak. Sua itzaltzeko metodoak. 

-  Langileen osasunaren kontrola. Lehen laguntzak. Alergiak. 
-  Prebentzioaren kudeaketa. 

-  Enpresetako prebentzioaren antolamendua. 

-  Prebentzio-delegatuak eta segurtasun- eta osasun-batzordea. 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua: 
KARGEN MANIPULAZIOA ORGA JASOTZAILEEKIN. 
 

Kodea: MF0432_1 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0432_ 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.  
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EI6.7 Kargen manipulazioa egitea, apalategiak mugatutako pasabide batean, kontrapisatutako orgaren luzera besteko 

zabalerakoa, kargaren luzeran gehituta eta 0,4 m-ko segurtasun-marjinarekin:  
-  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 industrian. 

-  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. 
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-  Orga martxan jartzea eta geraraztea.  

-  Zirkulazioa: desplazamendu-abiadura, ibilbidea, izaera eta zoruaren egoera, eta abar. 

-  Maniobrak. Frenatzea, aparkatzea, atzera-martxa, maldan jaistea. 

-  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. 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua: 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO MANTENTZE-LANETARAKO ETA  
BARNE-GARRAIORAKO ERAGIKETA OSAGARRIEN LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK. 
 

Kodea: MP0067 
 

Iraupena: 40 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Elikagaien industriako ekipamenduak eta instalazioak garbitzeko eta desinfektatzeko lanak egitea.  
EI1.1 Garbitu behar den elementurako egokiak diren garbiketa- eta desinfekzio-baliabideak eta -produktuak aukeratzea. 

EI1.2 Produktuak manipulatzeari eta ekipamenduak nahiz makinak maneiatzeari dagokionez beharrezkoak diren 

segurtasun-neurriak hartzea.  
EI1.3 Garbiketa trebetasunez eta egindako zereginerako denbora egokian egitea.  
EI1.4 Egindako garbiketa- eta desinfekzio-lanen emaitza egiaztatzea. 

EI1.5 Garbiketa-produktuak eta -materialak jartzeko ezarritako lekuetan kokatzea. 

A2: Elikagaien industrietako hondakinak eta zaborrak biltzeko eta biltegiratzeko zereginak egitea.  
EI2.1 Sortutako hondakin-mota edo azpiproduktu-mota bakoitzerako egokia den lekua aukeratzea.  
EI2.2 Hondakinak ezarritako prozeduraren arabera eta beharrezkoak diren ardurak hartuta biltzea.  
EI2.3 Ingurunea babesteko neurrien arabera jardutea.  
EI2.4 Ebakuatzeko eta arazteko ekipamenduetako oinarrizko eragiketak egitea. 

A3 Elikagaien industriako ekipamenduen eta instalazioen oinarrizko mantentze-eragiketak egitea.  
EI3.1 Elikagaien industrietako ekipamenduak eta instalazioak prestatzea eta doitzea.  
Ei3.2 Ekipamenduak gelditzeko eta abiarazteko eragiketak ezarritako sekuentziaren arabera egitea. 

EI3.3 Anomaliak detektatzea ekipamenduen eta instalazioen funtzionamenduan.  
EI3.4 Oinarrizko neurriak eta tratamenduak aplikatzea makinen eta ekipamenduen funtzionamendua behar bezalakoa 

izateko.  
EI3.5 Konponketa sinpleak egitea ekipamenduetan eta makinetan.  
EI3.6 Zirkunstantzia bakoitzerako egokiak diren babes- eta prebentzio-neurriak erabiliz jardutea. 

EI3.7 Lagin-mota desberdinak lortzea zirkunstantzia bakoitzerako ezarritako prozeduraren arabera. 
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A4: Kargak garraiatzeko eta kokatzeko zereginak orga jasotzaileekin egitea.  
EI4.1 Salgaiak mugitzeko aginduak behar bezala interpretatzea.  
EI4.2 Kargak manipulatzeko ekipamenduak —karga-mota bakoitzerako egokiak direnak— erabiltzea.  
EI4.3 Arriskuak ezagutzea eta egoera bakoitzerako egokiak diren neurriak ezartzea.  
EI4.4 Orgen funtzionamenduaren inguruko anomaliak detektatzea.  
EI4.5 Orga automotorrak eta eskuzko orgak trebetasunez maneiatzea, eta kargak garraiatzeko beharrezkoak diren 

maniobrak egitea. 

EI4.6 Kargak hainbat altueratan estibatzea edo desestibatzea. 

EI4.7 Kargatzeko eta deskargatzeko egindako mugimenduak idatziko baliabideekin edo baliabide digitalekin islatzea. 

A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI5.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 

EI5.3 Zuhurtziaz eta jasotako argibideen arabera ekitea egitekoei, egiteko horiek enpresaren lan-erritmora egokituz. 

EI5.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 

EI5.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 

EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 
 

Edukiak: 

1. Ekipamendu eta instalazioen garbiketa. 
-  Elikagaien industrietan erabili beharreko garbiketa-produktuak aukeratzea produktu horien aplikazioaren arabera. 

-  Garbiketa-ekipamenduak eta -lanabesak erabiltzea. 

-  Hainbat garbiketa-prozesu eta -prozedura aplikatzea. Faseak. 

-  Higieneko eta norbere garbitasuneko neurriak erabiltzea eta higienearen alorreko jarrera eta ohitura egokiak hartzea. 

-  Intsektu-garbiketako eta arratoi-garbiketako ekintzak aplikatzen laguntzea. 

2. Elikagaien industriako hondakinak eta kontaminatzaileak. 
-  Hondakinen eta zaborren gaikako bilketa. 

-  Ingurunea babesteko neurriak aplikatzea. 

-  Isuriak arazteko sistemen funtzionamendua egokia dela egiaztatzea. 

-  Hondakinen isurketari eta ingurumena babesteari buruzko arauak behar bezala aplikatzea. 

-  Laginak ezarritako moduan eta kantitatean hartzea. 

3. Ekipamendu eta instalazioen mantentze-lanak. 
-  Hainbat motatako eta izaeratako makinak eta ekipamenduak doitzea eta aztertzea. 

-  Elikagaien industriako eragiketen eta ekipamenduen funtzionamendua egokia dela egiaztatzea. 

-  Ekipamenduen eta makinen prebentziozko mantentze-lanak gauzatzeko ohiko zereginak egitea. 

-  Instalazioetako eta ekipamenduetako osagai sinpleak konpontzea eta horien ordezkoak jartzea. 

-  Ekipamenduen mantentze-lanak eta konponketak egiten laguntzea. 

-  Erabilitako baliabideen arrisku-faktoreak eta -egoerak ezagutzea. 

-  Babes- eta segurtasun-neurri egokiak aplikatzea. 

4. 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. 

5. Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
-  Jarrera arduratsua lantokian. 

-  Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 

-  Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 

-  Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
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-  Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 

-  Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 

-  Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0546_1 
Elikagaien industriako 
higiene orokorra 

• Elikagaien Zientzia eta Teknologiako, 
Albaitaritzako, Biologiako, Kimikako, 
Farmaziako eta Ingurumen-zientzietako 
lizentziatua. 

• Nekazaritza-ingeniaria, kimika-ingeniaria 
edo industri ingeniaria. 

• Nekazaritzako ingeniari teknikoa edo 
industriako ingeniari teknikoa. 

• Elikagaien Industrien espezialitateetako 
goi-mailako teknikaria. 

• Elikagaien Industrien eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 

MF0547_1 
Elikagaien industriako 
makinen eta instalazioen 
oinarrizko mantentze-lanak  

• Elikagaien Zientzia eta Teknologiako, 
Albaitaritzako, Biologiako, Kimikako, 
Farmaziako eta Ingurumen-zientzietako 
lizentziatua. 

• Nekazaritza-ingeniaria, kimika-ingeniaria 
edo industri ingeniaria. 

• Nekazaritzako ingeniari teknikoa edo 
industriako ingeniari teknikoa. 

• Elikagaien Industrien espezialitateetako 
goi-mailako teknikaria. 

• Elikagaien Industrien eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 

MF0432_1 
Kargen manipulazioa orga 
jasotzaileekin 

• Elikagaien Zientzia eta Teknologiako, 
Albaitaritzako, Biologiako, Kimikako, 
Farmaziako eta Ingurumen-zientzietako 
lizentziatua. 

• Nekazaritza-ingeniaria, kimika-ingeniaria 
edo industri ingeniaria. 

• Nekazaritzako ingeniari teknikoa edo 
industriako ingeniari teknikoa. 

• Elikagaien Industrien espezialitateetako 
goi-mailako teknikaria. 

• Elikagaien Industrien eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 

 

 
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. 
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---- 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 70 100 

Elikagaien industrien pabiloia 120 200 

Elikagaien industrien biltegia 10 10 

 

 
Elikagaien industrien lantegiaren edo pabiloiaren ordez elikagaien industriako edozein motatako lantegi edo biltegi, pabiloi 
edo gela erabil daiteke, baldin eta aipatutako azalera edo goragokoa baldin badu; nolanahi ere, lankidetza-hitzarmena sinatu 
beharko da jarduerak egin ahal izateko. 
 
 

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

Erabilera anitzeko gela X X X 

Elikagaien industrien lantegia X X  

Elikagaien industrien pabiloia   X 

Elikagaien industrien biltegia X X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

---- Errotuladorez idazteko arbelak 

---- Ikus-entzunezko ekipoak 

---- Orri birakaria 

---- Ikasgelako materiala 

---- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 

---- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 
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Elikagaien industrien lantegia 

---- Garbiketarako baliabideak. 

---- Garbiketa- eta desinfektatze-ekipamenduak. 
 Hainbat materialetako mahaiak edo azalerak. 

---- Ekipamenduak eta makinak babesteko gailuak. 

---- Elikagaien industrietako makinak. 

---- Larrialdiko eta segurtasun-seinaleztapeneko 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 ---- Garbitzeko eta desinfektatzeko lanabesentzako eta produktuentzako 
apalategiak 

 

 
 
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 baldintzarik. 

 
 



 

 



 

 

 




