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IZENA 
SAIAKUNTZA MIKROBIOLOGIKOAK ETA BIOTEKNOLOGIKOAK 
 

KODEA 
QUIA0208 

 
LANBIDE-ARLOA 
Kimika. 
 

LANBIDE-EREMUA 
Analisia eta kontrola 
 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
QUI020_3 Saiakuntza mikrobiologikoak eta bioteknologikoak (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa). 
  

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA 
Saiakuntza mikrobiologikoak antolatzea eta egitea; adibidez, mikroorganismoen eta haien metabolitoen esterilitate-, 
detekzio-, bakartze-, zenbatze-, ezaugarritze- eta identifikatze-probak material eta produktu desberdinetan egitea. Detekzio-
sistemaren parte gisa mikroorganismoak erabiltzen dituen edozein saiakuntza-mota antolatzea eta egitea, bai eta oinarri 
biologikoa, biokimikoa, immunologikoa eta/edo genetikoa duten saiakuntza bioteknologikoak ere.   

 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0052_3 Laborategiko jarduera antolatzea eta kudeatzea, prozedura eta arau espezifikoak aplikatuz 
- UC0053_3: Laginketa-plana antolatzea eta laginak hartzea. 
- UC0054_3: Saiakuntza mikrobiologikoak egitea, eta emaitzen berri ematea. 
- UC0055_3: Saiakuntza mikrobiologikoak egitea, eta emaitzen berri ematea. 

 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Hainbat sektoretako enpresa edo laborategitan egingo du lan analista honek, saiakuntza mikrobiologikoak eta 
bioteknologikoak egitea beharrezkoa duten hainbat arlotan, besteak beste, ingurumenean, elikaduran, materialetan, 
I+Gan, etab. 

 
Ekoizpen-sektoreak 
Industria kimikoa, nekazaritzako elikagaien industria, ingurumen-industria, transformazio-industria eta, oro har, 
lehengaien, baliabide naturalen eta/edo prozesuetatik eratorritako produktuen azterketa mikrobiologikoa eta/edo 
bioteknologikoa egitea garrantzitsua edo ezinbestekoa duten sektore guztiak. 

 
Lanbideak edo lanpostuak 
3121.009.8 Ur-analista, oro har hartuta 
Laborategi mikrobiologikoko analistak. 
Elikagaien industrietako analista mikrobiologikoak. 
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Ingurumen-enpresetako analista mikrobiologikoak. 
Industria bioteknologikoetako laborategiko analistak. 
Edateko uren eta hondakin-uren analista mikrobiologikoak. 
Industria farmazeutikoetako kontrol mikrobiologikoko analistak. 

 
 

MODULUEN ETA ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0052_3 (ZEHARKAKOA) 
Kalitatea laborategian.  130 

UF0105 (ZEHARKAKOA) 
Laborategiko kalitatearen eta 
jardunbide onen kontrola. 

50 

UF0106 (ZEHARKAKOA) 
Laborategiko datuen tratamendurako 
eta kudeaketarako programa 
informatikoak. 

40 

UF0107: (ZEHARKAKOA) 
Segurtasun-neurriak eta 
ingurumeneko neurriak laborategian 
aplikatzea. 

40 

MF0053_3 (ZEHARKAKOA) 
Saiakuntzak eta analisiak egiteko laginketa.  

70   

MF0054_3 
Saiakuntza mikrobiologikoak. 150 

UF0224: Analisi 
mikrobiologikoetarako erreaktiboak 
eta laginak prestatzea. 

40 

UF0225: Mikroorganismoak 
zenbatzea, bakartzea eta 
identifikatzea, eta haien jarduera 
biologikoa zehaztea. 

80 

UF0226: Lagin-moten analisi 
mikrobiologikoa. 

30 

MF0055_3 
Saiakuntza bioteknologikoak. 

90   

MP0052 
Saiakuntza mikrobiologiko eta 
bioteknologikoetako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideen modulua 

80 
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1. gaitasun-atala:  
LABORATEGIKO JARDUERA ANTOLATZEA ETA KUDEATZEA, 
PROZEDURA ETA ARAU ESPEZIFIKOAK APLIKATUZ 
 
Kodea: UC0052_3 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Laborategiko lana ezarritako kalitate-sistemei jarraikiz planifikatzea. 

BI1.1 Laborategiko eguneroko lana helburuen arabera antolatzen da. 
BI1.2 Analisiak ezarritako epean eta prozedurekin egiten dira. 
BI1.3 Zereginak eta erantzukizunak erakutsitako gaitasunaren arabera esleitzen zaizkio langile bakoitzari, eta 
dagokion denboran eta forman egiten dituela kontrolatzen da. 
BI1.4 Ziurtagirietan eskatzen diren argibideak eta prozedurak plangintzan adierazitako moduan ezartzen dira. 
BI1.5 Dokumentuak eta erregistroak eguneratu egiten dira, eta aurreikusitako tokian artxibatu. 
BI1.6 Barruko eta kanpoko bezeroekiko komunikazioa behar bezala egiten da. 

LB2: Analistak bere esanetara dituen langileak jarduerarekin erlazionatutako gaietan trebatzea eta informatzea. 
BI2.1 Laborategiko langileen prestakuntza-plana definitu eta aplikatzen da. 
BI2.2 Idatzitako argibideak lantzen dira, eta behar bezala erabiltzen direla egiaztatzen. 
BI2.3 Argibideak eguneratuta eta eskuragarri daude, eta laborategiko jardunbide onen arauak betetzen dira. 
BI2.4 Laborategiko langileen erantzukizunak definituta daude, eta dokumentazioarekiko sarbidea zehaztuta. 

LB3: Laborategiko baliabide materialak kudeatzea eta izakinak kontrolatzea. 
BI3.1 Produktuak eta materialak antolatzen dira, eta inbentarioak eguneratzen. 
BI3.2 Produktuak eta materialak kontrolatzen dira, eta falta direnean ekartzeko eskatzen da, premiarik izanez gero. 
BI3.3 Laborategiko kudeaketan irizpide ekonomikoak ere hartzen dira kontuan. 
BI3.4 Kudeaketan tresna informatikoak erabiltzen dira. 
BI3.5 Laborategiko jardueretan arauak betetzen direla egiaztatzen da. 
BI3.6 Aparatuen eta baliabide osagarrien prebentziozko mantentze-lanak prozedurei jarraikiz egiten dira. 

LB4: Laborategiko jarduerak laneko segurtasun- eta osasun-arauei jarraituz aplikatu eta kontrolatzea. 
BI4.1 Produktu arriskutsuak ezarritako segurtasun-arauak betez manipulatzen dira. 
BI4.2 Ekipo eta instalazio osagarriak abiarazteko eta saiakuntzak egiteko puntu kritikoak kontrolatzen dira, eta 
ezarritako jarraibideen arabera jokatzen da. 
BI4.3 Tresnen eta ekipoen erabileran eta mantentze-lanetan segurtasun- eta higiene-arauak betetzen dira. 
BI4.4 Argibideetan zuzen jasotzen dira gai hauei buruzko alderdi guztiak: ordena eta garbitasuna, materien eta 
ekipoen manipulazioa eta norbera babesteko ekipoen erabilera. Langileak argibideei jarraikiz ari direla egiaztatzen 
da. 
BI4.5 Arriskuak detektatzeko eta arriskuetatik babesteko gailuen funtzionamendua ezarritako maiztasunaz 
egiaztatzen da. 
BI4.6 Lan-eremuko ingurune-kondizioak tarte onargarriaren barruan daude. 

LB5: Ingurumen-araudia betetzen dela kontrolatzea eta larrialdiko egoeretan erantzutea. 
BI5.1 Ingurumena babesteko arauak eta neurriak eskuragarri daude laborategian egiten diren jarduera guztietan. 
BI5.2 Prestakuntza-ekintzak programatuta daude, ingurumena babesteko neurriak hobeto betetzeko moduan.  
BI5.3 Larrialdi-egoeretarako ekintzak modu eraginkor eta seguruan jokatzeko pentsatuta daude. 
BI5.4 Laborategiko botikina aldian-aldian eguneratzen da, eta istripu-kasuetan behar bezala erantzuteko aukera 
ematen duela egiaztatzen da. 
BI5.5 Larrialdietarako materiala eta erabiltzeko argibideak eguneratu egiten dira, eta erabiltzeko moduan daude. 
BI5.6 Langileak larrialdi-egoeretarako entrenatzen dira, modu planifikatu batean eta simulazio espezifikoak eginez. 
 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Ekipo informatikoak. Simulagailuak eta entrenamendu-ekipoak. Ikus-entzunezkoak eta informazio-panelak. Analisi-
planak eta kalitate-kontrola. Dokumentuak: ekoizpen-erregistroak, saiakuntza- eta analisi-erregistroak, arauen 
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eskuliburuak, eskuliburu teknikoak, produktu kimikoen eta laborategiko materialen katalogoak, ikerketa eta garapen 
teknologikoko txostenak, etab. Norbera babesteko ekipoak. Babeserako eta detekziorako gailuak. Laborategiko 
materiala, ekipoak eta segurtasun-sistemak. Segurtasuneko detektagailuak. Lehen laguntzetarako edo larrialdiei 
erantzuteko larrialdi-gailuak. Ingurumeneko detektagailuak. Prebentziozko mantentze-lanekin eta kalitate-sistemaren 
erregistroekin erlazionatutako dokumentuak. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Produktuen espezifikazioak, lanerako arauak edo ezarritako metodoak eta lanerako prozedura normalizatuak dituen 
informazio teknikoa. Txosten teknikoen historikoak. Laborategiko inbentarioa. Prestakuntza-ikastaroetarako materiala eta 
programak. Laborategiko larrialdi- eta segurtasun-plana.  
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Kalitate-kontrolerako prozedurak. Txostenak egiteko dokumentazioa. Saiakuntza-metodoak. Ikuskapenak egiteko 
programazioa. Produktu eta ekipoen dokumentazioa. Larrialdietarako jarduerei eta prebentzioari buruzko 
dokumentazioa. Segurtasuneko eta ingurumeneko araudia eta legedia. Produktu kimikoen segurtasun-fitxak. Kudeaketa-
sistema erabilienen ikuskapenak. Babes kolektiboko ekipoak. 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
LAGINKETA-PLANA ANTOLATZEA ETA LAGINAK HARTZEA 

 

Kodea: UC0053_3 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Laginak hartzeko plana antolatzea, prozesua eta produktuen kalitatea kontrolatzeko baldintzak kontuan hartuz. 

BI1.1 Saiakuntzan erabili beharreko substantzia, material edo produktuentzat eskatutako analisien espezifikazioak 
ondo definitzen dira. 
BI1.2 Laginak hartzeko, laginketaren unea eta maiztasuna finkatzen dira. 
BI1.3 Laginketa egiteko toki zehatza diagramen bidez edo antzeko beste baliabide batzuen bidez identifikatzen da. 
BI1.4 Laginketarako prozedurak adierazgarritasuna bermatuko duten metodo estatistikoetan oinarritzen dira. 
BI1.5 Lagina hartzea, garraiatzea, kontserbatzea eta gordetzea protokoloaren arabera definitzen da. 
BI1.6 Erabili ez diren laginak edo laginen hondarrak tratatu egiten dira bota aurretik. 
BI1.7 Laginketari buruz kontsultatutako dokumentazioa dagokion euskarrian erregistratzen da. 

LB2: Laginketa-metodo egokiena lagin-motaren arabera aukeratzea. 
BI2.1 Laginen baldintzak (kantitate minimoak, ezegonkorrak edo beste baldintza batzuk, hala nola saiakuntzak "in 
situ" egitea), helburu analitikoekin ebaluatzen dira.  
BI2.2 Laginketa-metodo guztiak baliozkotuta daudela egiaztatzen da, eta irizpide kontrastatuak erabiliz egokiena 
aukeratu eta baliozkotuta dagoela egiaztatzen da. 
BI2.3 Laginketarako behar diren ekipoak eta materialak behar bezala prestatzen dira. 
BI2.4 Emaitzak baliozkotzeko erabiltzen diren laginketa-faktoreak behar bezala definituta daude. 
BI2.5 Aukeratutako metodoari dagokion dokumentazioa eskuliburuetan kontsultatzen da. 

LB3: Determinazio analitikoak egiteko laginak tresneria egokia erabiliz lortzea eta kodetzea. 
BI3.1 Lagina identifikatzeko, erregistro-orriak, etiketak eta beste material batzuk prestatzen dira. 
BI3.2 Laginketarako prozedura dagokion tresneriarekin eta baldintza egokietan egiten da. 
BI3.3 Substantzia, material edo produktuetako laginak ezarritako irizpideen arabera hartzen dira. 
BI3.4 Laginak haien trazabilitatea bermatzeko moduan identifikatu, garraiatu eta kontserbatzen dira. 
BI3.5 Material desberdinen laginen artean kontaminazio gurutzaturik ez gertatzeko neurriak hartzen dira. 
BI3.6 Lagina hartzeko irekitzen diren edukiontziak behar bezala ixten dira, eta lagindutako gisa identifikatzen dira. 

LB4: Laginketa-prozesuko dokumentazioa eta erregistroak prestatzea. 
BI4.1 Laginak hartzeko planak, prozedurak eta argibideak laginketa egingo den tokian eskuragarri daude. 
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BI4.2 Laginketa egiteko prozedura dagozkion erregistroekin eguneratu eta dokumentatzen da. 
BI4.3 Laginak eta ekipoak identifikatzeko eta manipulatzeko argibideak erredaktatzen dira. 
BI4.4 Laginketa bakoitzaren erregistroan, ziurgabetasunari eragiten dioten faktoreak identifikatzen dira. 
BI4.5 Laginketaren ardura duten langileen identitatea eta datuak atzitzeko duten baimena erregistratu egiten da, 
aurrerago egiaztapenak egin behar badira ere. 
BI4.6 Laginketaren erregistroak ikuskapen bat gainditzeko adina ebidentzia lortzeko moduan egiaztatzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Laginak hartzeko tresneria eta ontziak: espatulak, guraizeak, pintzak, flaskoak, plaka prestatuak, ihiztailuak, hodiak, 
pipetak, probetak, ontziak, poltsak, zundak, etiketak.  Laginketaren analisian erabakigarriak diren ekipo espezifikoak 
(termometroak, pH-metroak, kolorimetroak, airearen lagin-hargailuak, besteak beste). Laborategiko material orokorra: 
beirazko materiala, plastikozkoa, kortxozkoa, gomazkoa eta metalezkoa; material bolumetrikoa eta/edo kalibratua. 
Laginak "in situ" egokitzeko erreaktiboak (alkohola, azidoak, ur destilatua, etab.). Norbera babesteko ekipoak 
(eskularruak, aurpegi-babesak, gazak, oinetakoak, txabusina, buru-estalkia, bizar-estalkia, etab.). Ekipo eta programa 
informatikoak. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Material eta ontzi esterilizatuak. Ekipo kalibratuak. Lortutako laginak. Laginketa eta produktu desberdinei aplikatzeko 
moduko prozedurak, lanerako argibideak, kronogramak eta erregistro xehatuak (kalibratzeak, laginketak). Lehengaien, 
produktu bukatuen edo erdibukatuen eta egokitzapen-materialen lagin solidoak, likidoak eta gaseosoak. Laginen 
alikuotak. Analisi ebazleetarako laginak. Laginen erregistroak eta dokumentuak. Substantzia biologikoen laginak. Janari 
eta edarien laginak. Disoluzioak. Ur-laginak. Aire-laginak. Materialen laginak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Datu erregistratuak dituzten saiakuntza-buletinak. Materiala garbitu eta esterilizatzeko, laginketa egiteko eta laginak 
garraiatu eta kontserbatzeko prozedura idatzi normalizatuak. Laborategiko kalitate-araudia. Laginketaren erreferentzia 
bibliografiko espezifikoak. Ekipoen eskuliburuak eta jarraibideak. Laginketaren etapa bakoitzaren erregistroak. Dagokion 
segurtasun-araudia.  Datuak erregistratzeko dokumentuak. Laginketa-fitxak. Materialaren historikoa. 

 
 
 
 
3. gaitasun-atala 
SAIAKUNTZA MIKROBIOLOGIKOAK EGITEA, ETA EMAITZEN BERRI 
EMATEA 

 

Kodea: UC0054_3 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Laginak analisi mikrobiologikorako prestatzea baldintza aseptikoak ziurtatuz. 

BI1.1 Ontziratutako produktuen kasuan, ontzia laborategian irekitzen da, eta analisirako lagina aseptikoki hartzen da. 
BI1.2 Laginak hartzeko erabilitako tresna guztiak bildu edo paketatu egiten dira, eta aurrez esterilizatzen dira. 
BI1.3 Mikroorganismo bideragarrien kontzentrazioak zenbaketa-tekniken erabilgarritasun-muga gainditzen duenean, 
hodietan diluitzeko teknika erabiltzen da. 
BI1.4 Saiakuntza justu egin aurretik laborategian egiten den azpilaginketa saiakuntza-metodoaren parte da, eta lan-
prozedurari jarraituz egiten da. 
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LB2: Hazkuntza-inguruneak eta laborategiko materiala prestatzea eta esterilizatzea. 
BI2.1 Erabiltzen den materiala aurrez esterilizatzen da. 
BI2.2 Hazkuntza-ingurunea prestatzean osagaien, proportzioen eta prozeduren preskripzioak betetzen dira. 
BI2.3 Lortutako hazkuntza-ingurunea zehaztutako ontzi edo euskarrietan eta ezarritako moduan banatzen 
da. 
BI2.4 Zenbaketa-motari eta zenbatu beharreko mikroorganismo-motari dagokien moduan hautatu eta 
erabiltzen da materiala. 
BI2.5 Emaitzak lortu ondoren, oso kontaminatuta dauden laginak deskontaminatu egiten dira bota aurretik. 

LB3: Mikroorganismoak ereitea, inkubatzea eta haien hazkundea kontrolatzea. 
BI3.1 Aberasteko etapa eta/edo aberastu aurreko etapa forma mikrobiar bideragarriak eta hazteko modukoak 
lortzeko moduan egiten dira. 
BI3.2 Ereitean teknika aseptikoa erabiltzen da, kontaminazioak saihesteko moduan eta norbera babesteko 
ekipo egokia erabiliz. 
BI3.3 Inkubazio-parametroak lortu nahi den monokultura mikrobiologikoaren arabera finkatzen dira, 
prozedurei jarraikiz. 
BI3.4 Inkubazio-berogailuaren parametroak (tenperatura, denbora, atmosfera-mota eta/edo irabiatze-mota) 
eta berogailuan laginak jartzeko modua protokoloaren arabera kontrolatzen dira. 
BI3.5 Inkubazioaren emaitzak prozeduraren arabera erregistratzen dira. 
BI3.6 Erreferentziako mikroorganismoak hazkuntza-ingurunean ereiteko berreskuratzen dira, haien 
ezaugarriak baliozkotzeko moduan. 

LB4: Mikroorganismoak identifikatzea test-galerien edo -baterien bidez, proba fenotipiko azkarren bidez edo 
prestakin mikroskopikoen bidez. 

BI4.1 Laginarekin disoluzio edo kontzentrazio zehatza egiten da zehaztu beharreko mikroorganismoaren 
arabera. 
BI4.2 Lagina mikroskopioz ikusteko presatu, finkatu eta tindatzen da. 
BI4.3 Manipulazioa egokia da, langileen eta ingurunearen kontaminazioa saihesteko modukoa. 
BI4.4 Mikroskopioa kontuz eta doitasunez manipulatzen da, eta handipen egokia aukeratu, muntatu eta 
erabiltzen da. 
BI4.5 Mikroorganismoak identifikatzean, bakartzeko eta identifikatzeko baliabide nagusiak eta/edo 
identifikazio-teknika azkarrak erabiltzen dira. 
BI4.6 Mikroorganismoak teknika genetikoen bidez identifikatzen dira produktu anplifikatuak edo DNA 
kromosomikoa erabiliz. 
BI4.7 Mikroorganismoak tipifikatzeko immunosaiakuntzak ezarritako prozeduren arabera egiten dira. 

LB5: Saiakuntza edo analisi mikrobiologikoetan, mikroorganismoak zenbatzea, kalkuluak egitea eta emaitzen 
berri ematea. 

BI5.1 Dagozkion unitateetako mikroorganismo-zenbaketa egiteko behar diren kalkuluak egiten dira. 
BI5.2 Emaitzak euskarri egokietan erregistratzen dira, eta haien berri ematen da. 
BI5.3 Datuen informazioa, kalkuluak eta transferentzia prozesatzeko, euskarri informatikoak erabiltzen dira. 
BI5.4 Erabilitako metodoari eta materialari dagokion errore estandarra aztertu egiten da, eta kontuan hartzen 
da emaitzen adierazpidean. 

LB6: Jarduera biologikoaren saiakuntzak egitea. 
BI6.1 Mikroorganismoen jarduera eta agente antimikrobiarrekiko erresistentzia ebaluatu egiten dira. 
BI6.2 Bitaminen eta beste hazkunde-faktore batzuen biosintesia mikroorganismoen hazkunde-proben bidez 
zehazten da. 
BI6.3 Mikroorganismoen jarduera entzimatikoak detektatzeko saiakuntza biokimikoak egiten dira. 
BI6.4 Mikroorganismoek substantziak edo materialak degradatzeko duten gaitasuna biodegradazio-
saiakuntzen bidez zehazten da. 
BI6.5 Masa kritikoa lortu dela hartzitzaileak erabiliz egiaztatzen da.  
BI6.6 Hartzitzaileetan saiakuntzak eginez mikroorganismoen bideragarritasun eta jarduera biologikoa 
ziurtatzen da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Mikrobiologiako laborategiko material orokorra (beirazko materiala, Petri plaka, etab.).   Ereiteko tresneria (ereiteko 
kirtena, etab.). Inkubatzeko eta esterilizatzeko ekipoak (berogailua, autoklabea). Ekipo optikoak (lupa, mikroskopioa eta 
osagarriak). Identifikaziorako galeriak/bateriak. Mikroorganismoak zenbatzeko materiala. Kalkulagailua. Informatika-
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ekipoa. Bitarteko materialak eta produktuak. Laginak, mikrobiologian erabiltzen diren produktu kimikoak, mantenugaiak, 
murgiltze-olioa. Tindatzeko erreaktiboak. Termozikladoreak, mikrotitulazio-plaken irakurgailuak, plaka-irabiagailuak, 
kanal anitzeko pipetak, azido nukleikozko eta proteinazko gelak bistaratzeko sistemak eta sistema elektroforetikoak 
(ontziak, elikatze-iturriak).  

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Prestakin mikroskopikoak. Prestatutako hazkuntza-inguruneak. Mikroorganismo identifikatuak eta birzenbatuak. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Garbiketa- eta esterilizazio-metodoak. Ereiteko eta inkubatzeko prozedurak. Metodo mikroskopikoak. Isolatzeko 
teknikak. Identifikaziorako galeria miniaturizatuak. Eragiteko prozedura normalizatua. Idatzizko prozedura normalizatuak, 
ekipoen eskuliburuak. Test ofizialak. Analisi mikrobiologikoen erregistroa. 
 
 
 
 

4. gaitasun-atala 
SAIAKUNTZA BIOTEKNOLOGIKOAK EGITEA, ETA EMAITZEN BERRI 
EMATEA 

 

Kodea: UC0055_3 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Laginetik proteinak eta azido nukleikoak erauztea, anplifikatu, sekuentziatu edo klonatzeko. 

BI1.1 Disoluzioak prestatzeko eta behar diren diluzioak lortzeko kalkuluak egitean, dagozkion masak eta bolumenak 
neurtzen dira, eta prestakuntza-tekniketan behar besteko segurtasuna erabiltzen da. 
BI1.2 Pipeta automatikoak ezarritako maiztasunaz kalibratzen dira. 
BI1.3 Pipeta automatikoak neurtu beharreko bolumenaren arabera aukeratzen dira, eta doitasunez maneiatzen dira. 
BI1.4 Zentrifugagailuak eta beste ekipo batzuk analisiaren beharren arabera kalibratu eta doitzen dira. 
BI1.5 Azido nukleikoak eta/edo proteinak erauzteko etapetan, sekuentziaren ordena eta inkubazio-denborak 
errespetatzen dira eta purifikazioa bermatzen da. 
BI1.6 Erauzitako produktua behar bezala identifikatzen da, eta, aurrerago analizatzeko, agindutako biltegiratze-
sisteman gordetzen da. 

LB2: Azido nukleikoak anplifikatzea eta zatikiak elektroforesi-teknika ohikoenak erabiliz ebaztea. 
BI2.1 Azido nukleikoen laginak analisiaren premietara egokitzen dira. 
BI2.2 Termozikladorea anplifikatu nahi den sekuentziaren ezaugarrien arabera programatu eta doitzen da. 
BI2.3 Anplifikazio-erreakzioan behar diren erreaktiboak dagokien sekuentzian gehitzen dira eta behar den bolumen-
doikuntzarekin. 
BI2.4 Elektroforesirako gela dagokion matrizearekin prestatzen da, eta laginarekin eta patroiarekin zamatzen da. 
BI2.5 Elektroforesian sartutako produktuak bistaratzean emaitzak analizatu eta erregistratzen dira. 
BI2.6 Erreaktibo-motak haien ezaugarrien arabera kontserbatzen dira, eta ezarritako maiztasunaz berritzen dira. 
BI2.7 Azido nukleikoen edo proteinen zerrendak isolatu, purifikatu eta kontserbatzen dira, gero sekuentziatu edo 
klonatzeko. 

LB3: Azido nukleikoak klonatzeko oinarrizko eragiketak egitea. 
BI3.1 Azido nukleikoak dagokien tokietan mozten dira, murrizketa-endonukleasak erabiliz. 
BI3.2 Azido nukleikoa klonazio-bektore bati lotzen zaio (plasmidoa, DNA birikoa, legamiaren DNA). 
BI3.3 Klonazio-bektoreak zelula ostalari batean sartzen dira, eta zelula horrek azido nukleikoak erreplikatzeko behar 
den makineria entzimatikoa ematen du. 
BI3.4 Azido nukleiko birkonbinatua duen zelula ostalaria hazkuntza diferentzialeko tekniken bidez hautatu eta 
identifikatzen da. 
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LB4: Saiakuntza immunologikoak eta genetikoak egitea. 
BI4.1 Detekzio- eta tipaketa-teknika genetikoak eta teknika immunoentzimatikoak lagin-motaren arabera eta 
saiakuntzaren helburuaren arabera aukeratzen dira. 
BI4.2 Laginak analisiaren beharren arabera prestatzen eta prozesatzen dira. 
BI4.3 Saiakuntza molekularrak prozedura aplikagarriei jarraituz egiten dira. 
BI4.4 Material genetiko edo proteiko arrotzarekiko kontaminazioa saihesten da. 
BI4.5 Emaitzak erregistratu egiten dira, eta, dagokionean, estatistikoki aztertzen dira. 

LB5: Toxikotasun- eta mutagenesi-saiakuntzak egitea. 
BI5.1 Zelulen eta bakterioen hazkuntzak prestatu eta mantentzen dira, hainbat produkturen eragin toxikoa edo 
mutagenikoa ebaluatzeko. 
BI5.2 Zelulen eta bakterioen hazkuntzak balizko agente mutagenikoarekin kontaktuan jartzen dira, haren eragina 
aztertzeko. 
BI5.3 Bakterioak hazkuntza-ingurune minimo batera transferitzen dira, eta hazkuntzarik ba ote den egiaztatzen da. 
BI5.4 Saiakuntzarekin batera kontrol negatiboa egiten da, analisian erabilitako bakterio-anduiaren berezko 
mutazioaren tasa zehazteko. 
BI5.5 Kolonien zenbaketa, nola kontrolekoena hala saiakuntzetakoena, inkubazio-aldiaren amaieran egiten da. 

LB6: Datuak lortu eta trukatzeko, simulazioak garatzeko eta sare eta atarietan parte hartzeko, bioinformatikako teknikak 
erabiltzea. 

BI6.1 Datu-baseak erabili eta ustiatzen dira, ikuspuntu bioteknologikotik interesgarriak izan daitezkeen nukleotido- 
eta peptido-sekuentziak identifikatzeko eta zehazteko. 
BI6.2 Analisi konparatiboetan bioinformatika-sareen bidez parte hartzen da. 
BI6.3 Nukleotido- eta peptido-sekuentzien egiturak programa informatikoen bidez aztertzen dira egitura espaziala 
zehazteko.  
BI6.4 On-lineko ekipo diziplina anitzekoekin lan egiten da IKTak erabiliz. 

LB7: Sektore bioteknologikoko lege- eta kalitate-baldintzak betetzea. 
BI7.1 Oinarrizko printzipio arauemaileak aplikatu egiten dira, batez ere hauen ingurukoak: trazabilitatea eta 
etiketatzea, arreta-printzipioa, arriskuaren kudeaketa, arauzko erabakiak bermatzea. 
BI7.2 Laborategiko biosegurtasunari eta jardunbide onei buruzko protokoloak eta arauak 
zorroztasunez aplikatzen dira. 
BI7.3 Biosegurtasunari buruzko baldintzak eguneroko praktikan betetzen dira. 
BI7.4 Produktu arriskutsuen manipulazioa eta hondakinen kudeaketa —batez ere, elektroforesiaren errebelatuarekin 
erlazionatutako hondakinena— segurtasun-arauak betez egiten da. 

 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Azido nukleikoak isolatu eta manipulatzeko tresneria eta erreaktiboak. Hartzidura industrialerako ekipoak. 
Bioteknologiako laborategiko material orokorra. Ereiteko tresneria. Inkubatzeko eta esterilizatzeko ekipoak (berogailua, 
autoklabea). Ekipo optikoak (lupa, mikroskopioa eta osagarriak). Zentrifugazio, elektroforesi eta immunodetekziorako 
ekipoak. Azido nukleikoen zundak. Polimerasaren kate-erreakziorako ekipoak. Irudien analizatzailea. Sekuentziadore 
automatikoa. Aplikazio informatiko espezifikoak. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Geneak, bioteknologian aplikatzen diren produktu kimikoak, klonazio- eta espresio-bektoreak, genotekak, DNA-
mikrotxipak. Osasun-, elikadura-, industria-, energia- eta ingurumen-arloetan klonatutako geneetatik abiatuta 
espresatutako proteinak. Genetikoki eraldatutako organismoak. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Idatzizko prozedura normalizatuak, ekipoen eskuliburuak, segurtasunari eta jardunbide onei buruzko protokoloak, 
erregistroak, azido nukleikoen sekuentzien analisiarekin erlazionatutako programak (PAUP, DNAStar, CGC, FASTA, 
BLAST), markatzaile molekularren bidez aldagarritasun genetikoaren analisiarekin erlazionatutako programak (NTSYS, 
PHYLIP, DNASP, ARLEQUÍN). 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
KALITATEA LABORATEGIAN 

 
2. prestakuntza-modulua:  

SAIAKUNTZAK ETA ANALISIAK EGITEKO LAGINKETA 
 

3. prestakuntza-modulua:  
SAIAKUNTZA MIKROBIOLOGIKOAK 

  
4. prestakuntza-modulua:  

SAIAKUNTZA BIOTEKNOLOGIKOAK 
 

5. prestakuntza-modulua:  
SAIAKUNTZA MIKROBIOLOGIKO ETA BIOTEKNOLOGIKOETAKO 

LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

1 

3 
4 
5 
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1. prestakuntza-modulua:  
KALITATEA LABORATEGIAN  
 

Kodea: MF0052_ 3 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0052_3 Laborategiko jarduera antolatzea eta kudeatzea, prozedura eta 
arau espezifikoak aplikatuz 
 

Iraupena: 130 ordu 
 

 

1.1. prestakuntza-atala 
LABORATEGIKO KALITATEAREN ETA JARDUNBIDE ONEN KONTROLA 

 

Kodea: UF0105 
 

Iraupena: 50 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 osoarekin eta LB2 eta LB3rekin kalitate-kontrolari 
dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Kalitate-kontroleko planak interpretatzea, laborategiko jarduerak antolatu eta ikuskatzeko irizpideak betez eta, laneko 
prozedura normalizatuetan, alderdi giltzarriak jasoz. 

EI1.1 Kalitate-sistemako kontzeptu guztiak laborategiko berezko jarduerarekin erlazionatzea, nola aplikatzen diren 
azalduz eta haien beharra justifikatuz. 
EI1.2 Ikuskaritza terminoa azaltzea, kalitatearen ebaluazioarekin erlazionatzea eta ikuskaritzak egiteko erabiltzen den 
dokumentazioa identifikatzea. 
EI1.3 Organigrametatik abiatuta kalitatea kontrolatzeko sailaren antolamendua eta funtzioak enpresaren gainerako 
sailenekin erlazionatzea. 
EI1.4 Denbora-galtzea saihesteko eta erroreak minimizatzeko ordena eta lan-plan baten burutzapena baloratzea. 
EI1.5 Laborategiko eguneroko lana programaren arabera antolatzeko proposamena egitea, lehentasun-eskala ezarriz. 

A2: Laborategiko jardunbide onak edo beste kalitate-sistema batzuk erabiltzeko premia baloratzea, eta laborategiko 
zereginetan argibide gisa erabiltzea. 

EI2.1 Laborategiko jardunbide onen helburuak eta haien aplikazio-eremuak deskribatzea. 
EI2.2 Laborategiko jarraibide onak interpretatzea, laneko prozedura normalizatuen forman idatzitako argibideak erabiliz. 
EI2.3 Laneko prozedura normalizatuen kontzeptua kalitatearen bermerako programa baten beharrarekin erlazionatzea. 
EI2.4 Laborategiko jardunbide onak arlo hauei bereziki aplikatzea: - Materialen, ekipoen eta zerbitzuen kontrola eta 
biltegiratzea. 

- Ekipoen kontrola eta prebentziozko mantentze-lanak. 
- Prozesu analitikoaren metodologia. 
- Ekipoak kalibratzea. 
- Bezeroari zuzendutako laguntza teknikoa eta dokumentala. 
- Dokumentazioaren tratamendua. 
- Kalitate-kostuaren programa. 
- Txostenak erredaktatzea eta analisiaren dokumentazioa artxibatzea. 

EI2.5 Laborategien arteko eta laborategi barruko kalitate-kontrolaren kontzeptua azaltzea. 
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Edukiak: 
1.  Laborategi batean kalitate-sistema bat aplikatzea. 

- Laneko prozedura normalizatua elaboratzea, ikerketa jakin baten protokoloei jarraituz. 
- Kalitatearen bermea. Laneko prozedura normalizatuak. Arauak eta normalizazioa. Ziurtagiriak eta akreditazioa. 
- Laborategiko lanak ebaluatzeko teknikak eta metodoak. 
- Prozesuaren eta prozesu-mapen kontzeptua. 
- Lan-prozesuen diagramak. 

 
2.  Laborategiko kalitatea ziurtatzea. 

- Kalitatearen oinarrizko printzipioak. Kalitatea laborategian. Kalitatearen kontrola. Erabateko kalitatea. Laborategiko 
eskuliburuak eta kalitate-sistemak (lSO 9000, ISO 17025, BPL, etab.). 

- Kalitateko eskuliburuak erabiltzea eta laneko prozedura normalizatuak aintzat hartzea. 
 
3.  Laborategiko produktuen analisi, kontrol eta kalitaterako teknika estatistikoak eta dokumentalak 

aplikatzea. 
- Dokumentazio- eta komunikazio-teknikak. 
- Txostenak egiteko teknikak. 
- Erreferentziako materialak. 
- Kalibratzea. Tresnen kalibraketari buruzko kontzeptuak (balantza, pH-metroa, absortzio atomikoa, pipetak, etab.). 
- Ekipoak kalibratzea eta kalibratze-ziurtagiriak ebaluatzea. 
- Ikuskapen-, neurketa- eta proba-ekipoen kontrola. 
- Esangura-saiakuntzak. Erregresio-zuzenaren ebaluazioa: konfiantza-tarteak eta hondarrekoak. 
- Esangura-saiakuntzak egitea eta erregresio-zuzen bat egitea. 
- Aldagaien eta ezaugarrien araberako kontrol-grafikoak. Kontrol-grafikoak interpretatzea. 

 
4.  Lana eskura dauden baliabideen arabera antolatzea, kalitatea, errentagarritasun ekonomikoa eta 

segurtasuna irizpidetzat erabilita.  
- Giza harremanak eta lanekoak. 
- Idatziz eta hitzez komunikatzeko teknikak. 
- Bezeroekiko komunikazioa. 
- Denboraren kudeaketa eraginkorra. 
- Lantaldeen funtzionamendua. 
- Bileren dinamika. 
 
 

1.2. prestakuntza-atala 
LABORATEGIKO DATUEN TRATAMENDURAKO ETA KUDEAKETARAKO 
PROGRAMA INFORMATIKOAK 
 
Kodea: UF0106 
 

Iraupena: 40 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3rekin, datu informatikoen tratamenduari 
dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lortutako emaitzei programa informatikoak aplikatzea, eta datuen tratamendu estatistikoa egitea. 

EI1.1 Laborategian lortutako emaitzei oinarrizko kontzeptu estatistikoak aplikatzea. 
EI1.2 Esangura-saiakuntzak egitea, eta bi laginen edo gehiagoren zehaztasuna eta doitasuna alderatzea. 
EI1.3 Konfiantza-tarteen kontzeptua definitzea, eta haien aplikazioa azaltzea. 
EI1.4 Laborategiko datuen tratamendu estatistikorako eta kudeaketarako programa informatikoak erabiltzea. 
EI1.5 Analisi-tresnak ordenagailu-programen bidez kontrolatzeko gailuak identifikatzea, eta egokiena erabiltzea. 
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Edukiak 
1.  Laborategiko aplikazio informatikoak. 

- Ordenagailuaren alderdi materialak eta logikoak 
- Ofimatikako softwarea: oinarrizko kontzeptuak 
- Kudeaketa dokumentaleko oinarrizko kontzeptuak laborategi kimikoari aplikatuta. 
- Dokumentuak editatzea, berrikustea, gordetzea, zaharkituak kontrolatzea eta artxibatzea. 

 
2.  Laborategiko kudeaketa-programak erabiltzea. 

- Datuen tratamendu estatistikorako. 
- Kudeaketa dokumentaleko softwarea laborategiari aplikatuta. 
- Datu-basea erabiltzea, produktu kimikoak kudeatu eta identifikatzeko. 
- Software teknikoa: prozesuen kontrol estatistikorako programak. 

 
3.  Laborategiko antolamendu informatikoa. 

- Produktu kimikoen kudeaketa eta identifikazioa: sarrerak (erreaktiboak, baliabide bibliografikoak, arautegiak), 
transformazioak (erreaktiboen eta laginen jarraipena) eta irteerak (hondakinak eta horien kudeaketa) 

- Txostenak erredaktatzea eta analisiaren dokumentazioa artxibatzea. 
 
 

1.3. prestakuntza-atala 
SEGURTASUN-NEURRIAK ETA INGURUMENEKO NEURRIAK LABORATEGIAN 
APLIKATZEA 

 

Kodea: UF0107 
 

Iraupena: 40 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Produktu kimikoen eta haien manipulazioaren arriskuak ebaluatzea, neurri prebentiboak proposatuz eta neurri horiek 
laneko prozedura normalizatuetan sartuz. 

EI1.1 Produktu kimikoak erreaktibotasunaren ikuspuntutik sailkatzea eta segurtasunezko sinbologiarekin identifikatzea. 
EI1.2 Produktu kimikoen ontziei, etiketei eta garraioari dagokien segurtasunezko araudia identifikatzea eta segurtasun-
neurri aplikagarriak azaltzea. 
EI1.3 Norbera babesteko ekipoak arrisku-faktoreekin erlazionatzea. 
EI1.4 Laborategiko ekipoen eta instalazioen mantentze-lanei dagozkien segurtasun-neurriak azaltzea. 
EI1.5 Ordena eta garbitasun-arauak arrisku-faktoreekin erlazionatzea. 
EI1.6 Laneko prozedura normalizatuetan, arrisku kimiko edo biologikoen aurrean hartu beharreko neurri prebentiboak 
deskribatzea eta araudi aplikagarria identifikatzea. 

A2: Laborategiko lanetik eratorritako arrisku higienikoen faktoreak osasunean dituzten eraginekin erlazionatzea bai eta 
detekzio- eta/edo neurketa-teknikekin eta -gailuekin ere. 

EI2.1 Kutsatzaile kimikoak eta biologikoak izaeraren, osaeraren eta organismoan izan ditzaketen eraginen arabera 
sailkatzea. 
EI2.2 Laborategiko kutsatzaile kimikoak eta bertako mikroklimatik eratorritako kutsatzaileak izaeraren eta organismoan 
dituzten eraginen arabera sailkatzea. 
EI2.3 Kutsatzaileak neurketa zuzeneko gailuekin neurtzea, eta emaitzak aplikatu beharreko araudiaren erreferentziazko 
balioekin erlazionatzea. 
EI2.4 Detekzio- eta/edo neurketa-gailu homologatuak deskribatzea. 
EI2.5 Banako eta taldeko segurtasun-neurriak deskribatzea. 

A3: Laborategian ingurumena babesteko erabili behar diren neurriak aztertzea, eta arriskuak prebenitzeko eta kontrolatzeko 
behar diren sistemak, ekipoak eta gailuak proposatzea. 

EI3.1 Analisiari/saiakuntzari aplikatu beharreko araudiaren oinarrizko alderdiak identifikatzea. 
EI3.2 Arriskuak kontrolatzeko behar diren detekzio- eta neurketa-gailuak erabiltzea. 
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EI3.3 Laborategian substantzia-kantitate txikiak desagerrarazteko teknikak aplikatzea eta substantziok kudeatzeko 
arauak betetzea. 
EI3.4 Laborategiko larrialdi-botikinean egon beharko liratekeen produktuak eta sendabideak proposatzea. 
EI3.5 Larrialdi-egoeretan jarduteko segida deskribatzea eta behar diren NBEak identifikatzea. 
EI3.6 Laborategi baten oinplanoan arriskuguneak identifikatzea, eta seinalizazio egokia eta segurtasun-elementuen 
kokapena proposatzea. 
 

Edukiak: 
1.  Prebentzio-ekintzaren plangintza 

- Perilen eta erlazionatutako arriskuen identifikazioa. Arriskuen sailkapena: higienikoak, segurtasunezkoak eta 
ergonomikoak. 

- Arriskuen analisia. Arriskua saihesteko aukerak zehaztea. 
- Saihestu ezin diren arriskuen ebaluazioa. Arriskuen tolerantzia zehaztea. Lege-baldintza aplikagarriak. 
- Arrisku saihesgarriak desagerrarazteko ekintzak planifikatzea. 
- Arriskuak murriztu eta kontrolatzeko ekintzak planifikatzea. 
- Babesteko ekintzak planifikatzea (taldeari nahiz norbanakoari zuzendua). 
- Larrialdi-plana: larrialdiko egoerak identifikatzea, larrialdiari ekiteko modua antolatzea, ebakuazioa antolatzea, lehen 

laguntzak antolatzea. 
 
2.  Prebentzio-ekintzaren burutzapena. 

- Laborategiko jarduerei dagozkien arriskuen informazioa eta barne-komunikazioa. 
- Arriskuak desagerrarazi, murriztu eta kontrolatzeko eta arriskuetatik babesteko neurrien informazioa eta barne-

komunikazioa.  
- Laborategiko jardueretan oinarrizko alderdi prebentiboei buruzko prestakuntza ematea langileei. Arrisku kimikoa: 

prestaketa, manipulazioa, garraioa. Arrisku elektrikoa.Arriskuen prebentziorako prozeduren eta argibideen 
interpretazioa. 

- Babes kolektiboko ekipoak (xurgapen-kabinak) eta norbera babestekoak (hautserako aurpegi-babesak, ikatz 
aktiboko iragazkia, etab.) erabiltzeko eta mantentzeko prestakuntza eta trebakuntza. 

- Laborategiko larrialdi-planari buruzko prestakuntza eta trebakuntza (su-itzalgailuen erabilera, suteetako ur-hargune 
hornituen erabilera, xurgatzaile kimikoen erabilera, lehen laguntzari buruzko oinarrizko ezagutzak). 

- Langileek prebentziozko jardueretan parte hartzea eta kontsultak egitea. 
- Gorabeherak aztertzea eta ikertzea, istripuak barne (OHSAS 18001:2007 nazioarteko espezifikazio teknikoaren 

terminologiak duela gutxi aldatu du istripu kontzeptua). 
 
3.  Prebentziozko ekintza ikuskatzea eta egiaztatzea. 

- Ezarritako ekintza-planen kontrola eta jarraipena: ez betetzeko arrazoiak aztertzea eta, beharra izanez gero, 
birplanifikatzea. 

- Prebentziozko barne- eta kanpo-ikuskaritzak. 
- Dokumentazioaren eta erregistroen kontrola. 
- Arriskuen aurrean dauden langileen osasuna zaintzea. Istripuen adierazleak aztertzea. 

 
4.  Prebentziozko ekintza ebaluatzea eta hobetzeko proposamenak egitea. 

- Zuzendaritzak prebentziozko kudeaketa-sistemaren efizientzia eta eraginkortasuna ebaluatzea. 
- Prebentzioa hobetzeko helburuak proposatzea. 

 
5.  Laborategiko ingurumen-arriskuen prebentzioa. 

- Laborategiko hondakinak. 
- Laginak hondakin gisa desagerrarazteko teknikak. 
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2. prestakuntza-modulua:  
SAIAKUNTZAK ETA ANALISIAK EGITEKO LAGINKETA 
 

Kodea: MF00053_3 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0053_3 Laginketa-plana antolatzea eta laginak hartzea 

 

Iraupena: 70 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Laginketa-prozesua aztertzea eta sekuentziako etapa bakoitzeko prozedurak eta baliabideak azaltzea. 

EI1.1 Lagin jakin batekin egin beharreko saiakuntza-mota zehaztea eta laginari buruzko informazioa lokalizatzea, lagina 
kontrolatzeko premia zehaztea, arrazoiak eguneratzea eta aurrekari analitikoak zehaztea, arauak, aplikatu beharreko 
legeria, nazioarteko gomendioak eta bibliografia espezializatua kontsultatuz. 
EI1.2 Laginak hartzeko unea eta maiztasuna eta aztertu arte gehienez ere atzeratu daitekeen denbora erabakitzeko 
irizpideak ezartzea. 
EI1.3 Tresna, material eta ekipo guztiak behar bezala zerrendatu eta kodetzea. Kasu bakoitzean, behar den asepsia-
maila eta asepsia hori lortzeko modua zehaztea. Apurtuz gero edo errorea emanez gero, ordezteko aurreikuspen 
zentzuzkoak adieraztea, non egon behar duten eta estimatutako kostua. 
EI1.4 Idatziz zehaztea laginketa-tokia, lagin-kopurua, laginen tamaina eta homogeneotasunari eta adierazgarritasunari 
eragin diezaioketen alderdi guztiak. 
EI1.5 Laginketaren fluxu-diagrama bat elaboratzea, kontrolatu beharreko puntu kritiko guztiak jasoko dituena: laginak 
ongi kontserbatzeko modua, desagerrarazteko kudeaketa optimoa, segurtasuneko eta ingurumeneko espezifikazioak, 
eta dagozkion baliabide materialak eta pertsonalak. 
EI1.6 Laginketaren prozedura normalizatua prestatzea, kalitate-adierazleak aipatuz eta aurrerago berrikuspenak eta 
kontrolak egin ahal izateko erregistro guztiak jasoz. 

A2: Laginketarako oinarrizko teknikak deskribatzea eta izaera eta egoera desberdineko laginei aplikatzea. 
EI2.1 Egin daitezkeen laginketa-motak zerrendatzea, analisi ohikoenak kontuan hartuta: janari solidoak eta likidoak, lur 
gaineko urak, hornikuntza-urak, itsasokoak, isurketa industrialak, barruko airea, kanpoko airea, era askotako ontziak, 
gainazalen eta ingurumenaren kontrola, altzairua, hormigoia, plastikoa, automobilen piezak, produktu farmazeutikoak, 
etab. 
EI2.2 Irizpide estatistikoekin ezarritako laginketa-programa bati jarraituz hartu beharreko lagin-kopurua zehaztea. 
EI2.3 Laginketa-teknikak konparatzea, eskatutako determinazio analitikoen ziurgabetasuna kontuan hartuz. 
EI2.4 Lagin bakoitza lagina hartzeko erabiltzea komeni den ontziarekin erlazionatzea eta zehaztu beharreko 
parametroen arabera hartu beharreko neurriekin erlazionatzea. 
EI2.5 Laginak hartzeko prozedurak bereiztea, eta garraiatzeko eta kontserbatzeko eskakizunak identifikatzea.  
EI2.6 Laginketa-teknika bakoitzaren abantailak eta eragozpenak azaltzea, eta kalitateari, segurtasunari eta kostuei 
dagozkien irizpideen araberako lehentasunak azaltzea. 

A3: Laginak hartu eta garraiatzean, adierazgarritasuna eta kontaminazio gurutzatuen kontrola bermatzeko baldintzak 
betetzea. 

EI3.1 Laginei eragin diezaieketen kontaminazio endogenoak eta exogenoak sailkatzea. 
EI3.2 Lagin adierazgarriak hartzean, tresneria egokia erabiltzea eta asepsia-baldintzak kontrolatzea. 
EI3.3 Laginak behar bezala kodetzea, eta formatu estandarizatuan erregistratzea lagina non hartu den, zer ordutan, 
zeinek, zer tresnarekin, zenbat lagin hartu diren, identitatea, izaera eta emaitza analitikoak baldintzatu ditzaketen beste 
datu guztiak.  
EI3.4 Irekitako ontziak ongi ixtea eta lagindutako gisa identifikatzea. 
EI3.5 Laginak kutsaduratik babesten direla bermatzeko, garraio eta kontserbaziorako baldintzak ezarri eta erregistratzea. 

A4: Laginketa-prozesu osoa dokumentatzea, eta etapa bakoitzean emaitzen fidagarritasuna kontrastatzeko aukera emango 
duten datu esanguratsuak erregistratzea.  

EI4.1 Laginen trazabilitatea bermatzeko, laginak identifikatzeko metodoak deskribatzea (zenbakizko kodeak, barrak, 
etab.). 
EI4.2 Laginak baztertzeko eta errefusatzeko irizpideak idatziz jasotzea. 
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EI4.3 Dokumentazioa atzitzeko baldintzak eta dokumentuak erabiltzeko konfidentzialtasuna idatziz jasotzea. 
EI4.4 Laginketaren adierazgarritasuna eta homogeneotasuna kalitate-arauak aplikatuz kontrolatzea. 
EI4.5 Laginketa-mota bakoitzean aplikatu beharreko laneko prozedura normalizatuak eta jarraibideak erredaktatzea. 
EI4.6 Laginaren trazabilitatea bermatzeko behar den dokumentazio guztia eta kanpo-ikuskaritza batek eska ditzakeen 
baldintzak artxibatzea. 

 

Edukiak: 
1. Nahasteen kontzentrazioak kalkulatzea eta nahasteak prestatzea. 

- Erreaktiboak prestatzea. 
- Kontzentrazioen oinarrizko kalkuluak. Nahasteak prestatzea eta dagozkion kalkuluak egitea. Materialen 

egokitzapena. 

2. Laginketan erabilitako tresnen kalibratzea eta kontrola. 
- Lagin-hargailuen kontrola. 
- Laginak hartzeko erabilitako materialen eta ekipoen garbiketa, desinfekzioa edo esterilizazioa. 
- Laginketan erabilitako tresnen kalibraketa. 
- Kalibraketarako arauak eta kalibratze-kontrolak. 
- Ekipoak baliozkotzeko eta egiaztatzeko arauak 

3. Oinarrizko laginketa-teknikak erabiliz lagin adierazgarriak lortzea. 
- Airetan, uretan, beste likido batzuetan eta hainbat material solidotan (janaria, papera, metalak, plastikoak eta 

zeramika) laginak zuzenean hartzeko teknikak. Aireko laginketa-motak. Gainazaletako laginketa-motak. Likidoetako 
laginketa-motak. Solidoetako laginketa-motak. 

- Laginak manipulatu, kontserbatu, garraiatu eta biltegiratzeko baldintzak. Laginketa-programak: 2 eta 3 motako plana. 
Laginketa-plan bateko OC kurbak. 105-D Military Standard planak. 

-  NAC edo AQL. Ikuskatze-mailak. Laginketa bakuna, bikoitza eta anizkoitza. Taulen erabilera. Aldagaien araberako 
laginketa-planak. 414 Military Standard taulen erabilera. Emaitzak interpretatzeko irizpide erabakigarriak. Kalitate-
maila. Kalitate-maila onargarria. Laginen manipulazioko akats ohikoenak prebenitzea eta laginketetako 
ziurgabetasunak kalkulatzea. 

4. Datuak kalitate-arauen arabera erregistratzea eta kontrolatzea. 
- Araudia. 
- Irizpide mikrobiologikoak. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisia. 
- Laginketa-materialei aplikatzen zaizkien ISO arauak. 
- Uren eta janarien laginketarako estatu eta komunitate mailako arau ofizialak. 
- Lagin biologikoak, ekipoak eta erreaktiboak erabiltzeko segurtasun-arauak. 
- Hondakin kontaminatuak desagerraraztea. Estatuko eta nazioarteko legeria. ISO 7218 araua. UNE-EN ISO/IEC 

17025 araua. UNE 66010 (zorizko laginketa, zorizko zenbakiak).UNE 66020 (atributuen arabera ikuskatzea eta 
hartzea, prozedurak eta taulak). UNE66030 (unitate akastunen ehunekoak aldagaiaren arabera ikuskatzeko 
laginketa-taulak eta arauak). 

- FAO eta MOEren Laginketari buruzko Jarraibide Orokorretan eta Kodexean laginketa-prozedura hautatzeko 
oinarrizko gomendioak. 

- Sendagaiak zuzen fabrikatzeko arauak. Europako Farmakopea. Espainiako Errege Farmakopea. 
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3. prestakuntza-modulua 
SAIAKUNTZA MIKROBIOLOGIKOAK 
 

Kodea: MF0054_3 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0054_3 Saiakuntza mikrobiologikoak egitea, eta emaitzen berri ematea. 

 

Iraupena: 150 ordu 
 

 

3.1 prestakuntza-atala 
ANALISI MIKROBIOLOGIKOETARAKO ERREAKTIBOAK ETA LAGINAK 
PRESTATZEA 

 

Kodea: UF0224: 
 

Iraupena: 40 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Laginak prestatzea, laginketa-faseak eta trazabilitatea azalduz, eta laginok saiakuntza mikrobiologikoaren hasierako 
baldintzetara egokituz. 

EI1.1 Lagina analisirako nola prestatzen den deskribatzea, fluxu-diagrama sekuentziala eta ordenatua erabiliz eta fase 
bakoitzaren ezaugarriak zehaztuz.  
EI1.2 Laginetan behar diren diluzioak kalkulatzea eta egitea, hasierako laginean zeuden mikroorganismoen balioespena 
egin ahal izateko. 
EI1.3 Trazabilitatea eta saiakuntzaren ziurgabetasuna bermatzeko eragiketen sekuentzia erregistratzea. 
EI1.4 Lagina mikroskopioan aztertu ahal izateko, prestatzean jarraitu behar diren faseen edukia azaltzea. 
EI1.5 Lagina manipulatzean gerta daitezkeen kontaminazio-motak azaltzea, eta garbitzeko, desinfektatzeko edo 
esterilizatzeko produktu egokia aukeratzea. 

A2: Lagin mikrobiologikoak aberastu, erein eta inkubatzeko prozesua egitea. 
EI2.1 Erabili beharreko erreaktiboen ezaugarri orokorrak deskribatzea, bai eta hazkuntza-motaren arabera erreaktiboak 
prestatzeko modua ere. 
EI2.2 Hazkuntza-inguruneko kontzentrazioa eta aberasteko sistemak zehazteko behar diren kalkuluak egitea. 
EI2.3 Hazkuntza-ingurune solidoko ereite-plaka prestatzea, analizatu nahi den mikroorganismoari dagokion ereite-
teknika erabiliz. 
EI2.4 Inkubaziorako funtsezko parametroak aztergai den mikroorganismoaren arabera zehaztea, eta inkubazioa 
doitasunez egiten dela kontrolatzea. 
EI2.5 Mikroorganismoen bideragarritasuna ziurtatuko duen aberastu aurreko etapa noiz eta nola egin behar den 
identifikatzea. 
EI2.6 Hondakinak eta laginak, erabili ondoren, desagerrarazteko prozesua gauzatzea, ongi kudeatzeko erabili diren 
arauak deskribatuz. 

 

Edukiak: 

1.  Erabilitako materialaren garbiketa. 
- Beirazko materiala eta tresneria garbitu, desinfektatu eta esterilizatzea. 
- Hazkuntza-inguruneak esterilizatzea. 
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2.  Hazkuntza-inguruneak prestatzea. 
- Prestatzeko teknikak. 
- Hazkuntza-ingurunearen kontzentrazioa zehazteko kalkuluak. 
- Hazkuntza-inguruneen sailkapena. 
- Hazkuntza-ingurune solidoak eta likidoak prestatzea. 
- Hazkuntza-inguruneak biltegiratzea. 

3.  Laginak prestatzea. 
- Laginak analisirako hartzea. 
- Diluitzaileak. 
- Birrindu eta homogeneizatzea. 

4.  Laginak ereitea. 
- Diluzio hamartarrak eta diluitzaile-motak. 
- Ereiteko teknikak. 
- Sakoneko ereiteak eta gainazalekoak. 
- Inkubatzeko funtsezko parametroak. 
- Esterilizatzeko eta hondakinak desagerrarazteko metodologia. 

 
 

3.2 prestakuntza-atala 
MIKROORGANISMOAK ZENBATZEA, BAKARTZEA ETA IDENTIFIKATZEA, ETA 
HAIEN JARDUERA BIOLOGIKOA ZEHAZTEA 
 
Kodea: UF0225 
 

Iraupena: 80 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapen osoekin, eta LB6ren zati 
hauekin: antibiotikoekiko erresistentzia, bitaminen biosintesia eta jarduera entzimatikoak. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lagin mikrobiologikoak mikroskopioz aztertzea. 

EI1.1 Mikroskopio optikoaren funtsezko atalak deskribatzea, eta atal bakoitzaren funtzioa eta mikroorganismoak 
aztertzeko duten aplikazioa azaltzea. 
EI1.2 Laginak behaketa mikroskopikoetarako prestatzea. 
EI1.3 Lagina finkatzeko fasea egin ez zaien prestakinak esterilizatzea. 
EI1.4 Mikroskopioen garbiketa eta prebentziozko mantentze-lanak egitea. 

A2: Laborategian mikroorganismoak zenbatzea, bakartzea eta identifikatzea. 
EI2.1 Mikroorganismo-familia nagusiak bereiztea, haien ezaugarriak eta dituzten ondorioak azalduz, eta zenbatzearen 
helburua interpretatuz. 
EI2.2 Mikroorganismo batek markatzaile (adierazle edo indize) gisa erabiltzeko izan behar dituen ezaugarriak zehaztea 
eta mikroorganismo-mota horiek hautatzeko irizpideak azaltzea. 
EI2.3 Mikroorganismo-mota bakoitza eta laborategian identifikatzeko erabiltzen diren metodoak erlazionatzea. 
EI2.4 Lagin batean dauden mikroorganismo-motak bereiztea, identifikazio-teknika orokorrak eta espezifikoak hautatuz 
eta aplikatuz. 
EI2.5 Identifikazio-teknika orokorrak eta espezifikoak aplikatzea, lagin batean dauden mikroorganismo-motak bereiziz. 
EI2.6 Mikroorganismo-koloniak segurtasun-neurriak betez zenbatzeko teknikak aplikatzea, beharrik gabeko arriskuak eta 
kontaminazioak saihestuz. 
EI2.7 Mikroorganismoak azkar detektatzeko teknikak aplikatzea, galkorrak direlako edo denbora gutxi irauten dutelako 
osasun publikorako arazo izan daitezkeen laginetan.  
EI2.8 Mikroorganismoak tipifikatzeko teknika genetiko eta immunologikoetan oinarritutako probak identifikatzea. 

A3: Jarduera biologikoak zehazteko teknika mikrobiologikoak aplikatzea. 
EI3.1 Antibiotikoen eta jarduera biozida eta/edo bioestatikoa duten beste substantzia batzuen jarduera antimikrobiarra 
aztertzea. 
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EI3.2 Bitaminen eta beste hazkuntza-faktore batzuen ekoizpena detektatzeko erabil daitezkeen atal biko hazkuntza-
inguruneak egitea. 
EI3.3 Jarduera entzimatikoa saiakuntza biokimikoen bidez zehaztea. 
EI3.4 Biodegradazio- eta bionarriadura-saiakuntzak hartzigailuak erabiliz egitea. 

A4: Analisietan lortutako emaitzen baliagarritasuna ebaluatzea erregistroak interpretatuz eta zenbakizko kalkuluak eginez. 
EI4.1 Lortutako emaitzak aztertzea, koherentzia eta baliagarritasuna zehaztuz, behar diren unitateetan emanda dauden 
aztertuz, emaitza ezohikoren bat baztertu behar den adieraziz edo parametro beraren emaitza desberdinen batez 
besteko balioak eman behar diren esanez.  
EI4.2 Zenbaketa egitean lortutako emaitzak interpretatzea balioen edo probabilitateen taulak erabiliz, finkatutako arauen 
edo gomendioen arabera. 
EI4.3 Lortutako emaitzak euskarri egokietan erregistratzea, emaitzak aztertuz eta dagokion txostena erredaktatuz.  
EI4.4 Laborategian lortutako emaitzei oinarrizko kontzeptu estatistikoak aplikatzea. 

 

Edukiak: 

1. Mikrobiologiako kontzeptu orokorrak. 
- Mikroorganismoen zelula-egitura. 
- Mikroorganismo-motak. 
- Mikroorganismo-familia nagusien ezaugarriak. 
- Mikroorganismoen hazkuntza. 

2. Laginak mikroskopioz behatzea. 
- Mikroskopia optikoaren funtsak. Mikroskopio optiko konposatuaren erabilera eta mantentze-lanak. 
- Prestakin mikroskopikoak eta behaketak. 
- Prestakin freskoak, tindatuak, koloratzaile-motak eta tindaketa-motak. 

3. Mikroorganismoen hazkuntzarako baldintza orokorrak. 
- Mantenugai egokiak eskura izatea. 
- Hazkuntza-inguruneak behar bezalako sendotasuna izatea. 
- Oxigenoa eta beste gas batzuk dauden (ala ez dauden). 
- Hezetasun-baldintza egokiak. 
- Inguruko argia. 
- pH-a. 
- Tenperatura. 
- Hazkuntza-ingurunearen esterilitatea. 

4. Mikroorganismoak zenbatzea, bakartzea eta identifikatzea. 
- Hazkuntza-ingurune solidoan kolonien eraketan oinarritutako metodoak (prozedura klasikoak, automatizazioa). 
- Mintz-iragazkiak erabiltzen dituzten teknikak. 
- Kopuru probableenaren teknika. 
- Mikroorganismo-zelulen zuzeneko zenbaketan edo masa zelularraren estimazioan oinarritutako metodoak. 
- Mikroorganismoen jarduera metabolikoaren neurketan oinarritutako probak. 
- Mikroorganismo-zelulen osagaien zehaztapenean oinarritutako probak. 
- Inkubazio-tenperaturak. 
- Zenbatze-teknikak. 
- Identifikatze-teknikak. Proba biokimikoak (API metodoak). 

5. Jarduera biologikoetarako analisi mikrobiologikoak. 
- Biodegradazio-, bionarriadura- eta biorremediatze-analisiak. 
- Analisi immunologikoak eta mikroorganismoen jardueraren analisia. 
- Antibiogramak, bitamina-ekoizpena, jarduera entzimatikoaren zehaztapena. 

6. Analisi mikrobiologikoen kalitate-kontrola. 
- Kalitate-irizpideak. 
- Trazabilitatea, kalitatea ziurtatzea eta beste kalkulu batzuk. 
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3.3 prestakuntza-atala 
LAGIN-MOTEN ANALISI MIKROBIOLOGIKOA 
Kodea: UF0226: 
 

Iraupena: 30 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6rekin industriako analisi mikrobiologikoei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Teknika mikrobiologikoak elikagai-laginei eta ingurumeneko laginei nahiz lagin farmazeutikoei aplikatzea. 

EI1.1 Elikagaietako bakterio patogenoak eta eragin ditzaketen toxina-motak eta gaixotasunak erlazionatzea. 
EI1.2 Mikroorganismoek elikagaietan eragiten dituzten aldaketa kimikoak azaltzea, bai eta kontserbatzeko gehigarriak 
eta tenperatura erabiltzearen garrantzia ere. 
EI1.3 Mikroorganismo patogenoen detekzio eta zehaztapen zuzenak egitea. 
EI1.4 Elikagaien legeria, legeria farmazeutikoa eta beste arau mikrobiologiko batzuk erabiltzea, laborategiko analisien 
emaitzen aldakuntza kalitate-irizpideen bidez kontrolatuz. 
EI1.5 Atmosfera itxi eta irekietan dauden mikroorganismoak teknika analitikoen bidez identifikatzea, eta emaitzak 
baloratzeko ingurumen-legeria erabiltzea. 
EI1.6 Uraren kalitatea ezaugarri mikrobiologikoen arabera zehaztea, teknika analitikoak aplikatuz eta, emaitzak 
baloratzeko, legezko araudia eta erregelamendu tekniko-sanitarioa erabiliz. 
EI1.7 Arrisku farmazeutiko edo sanitarioen adierazle gisa definitutako bakterio patogenoak deskribatzea. 
EI1.8 Esterilitate-probak eta ontziak aseptikoki betetzeko probak egitea, ezarritako prozedurei jarraituz. 

 

Edukiak: 
1.  Elikagai-laginetako analisi mikrobiologikoak. 

- Elikagaietan egoten diren ohiko mikroorganismoak. 
- Elikagaietako bakterio patogenoak eta gaixotasun kutsakorrak. 
- Elikagaien deskonposizioko mikroorganismoak. 
- Elikagaien kontaminazioa. 
- Elikagaiak kontserbatzeko gehigarriak eta tenperatura. 
- Elikagaietako aldakuntzak. 
- Kontaminazio fekala dagoelako adierazle diren bakterio enterikoak. 
- Elikagaietako legeria. 
- Arau mikrobiologikoak. 
- Erregelamendu tekniko-sanitarioa. 

2.  Ingurumen-laginetako analisi mikrobiologikoak. 
- Gune itxietan eta irekietan dagoen aireko mikroorganismo-edukia. 
- Airearen analisi mikrobiologikorako teknikak. 
- Aireko mikroorganismoen kontrolerako teknikak: UV erradiazioak, agente kimikoak, iragazketa eta fluxu laminarra. 
- Legeria. 

3.  Uraren analisi mikrobiologikoak. 

- Uraren kalitate sanitarioa. 
- Lur gaineko uretako eta hondakin-uretako mikroorganismo nagusiak. 
- Hondakin-uretako mikroorganismo koliformeak eta patogenoak. 
- OEB5 eta OEK. 
- Kontaminazioaren adierazle gisa erabiltzen diren mikroorganismoak. 
- Aerobio mesofiloak, erabateko aerobioak, psikrofiloak, enterobakterioak, E. coli, klostridioak, sulfito-erreduzitzaileak, 

Salminella, Shigella, Listeria eta Legionella. - Hornidurari eta kalitate-kontrolari buruzko legeria eta 
erregelamendu tekniko-sanitarioa. 

4.  Beste analisi mikrobiologiko batzuk. 

- Produktu farmazeutikoei aplikatutako analisiak. 
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- Garbiketa- eta hozte-sistemetan eta aire girotukoetan dauden mikroorganismoak. 
- Papereko eta kartoiko mikroorganismoak. 

 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua 
SAIAKUNTZA BIOTEKNOLOGIKOAK 
 

Kodea: MF0055_ 3 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0055_3 Saiakuntza mikrobiologikoak egitea, eta emaitzen berri ematea. 
 

Iraupena: 90 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Proteinak eta nukleotido-kateak erauzteko teknikak aplikatzea. 

EI1.1 Laginak erauzi beharreko materialaren arabera prestatzea, eta prozesuaren fase bakoitzaren ezaugarriak 
zehaztea. 
EI1.2 Lagina prestatzean eragin diezaioketen kutsatzaile-motak ebaluatzea eta kontaminazio gurutzatua kontrolatzea. 
EI1.3 Erauzketan erabilitako ekipoak eta materialak deskribatzea, eta haien oinarri zientifikoa eta teknologikoa azaltzea. 
EI1.4 Nukleotido- eta aminoazido-sekuentziak erauztea, prozeduretan markatutako jarduera-segidari jarraituz. 
EI1.5 Erauzitako produktuak erregistratzen, etiketatzen eta hurrengo analisi-fasera arte kontserbatzen direla 
kontrolatzea. 

A2: Nukleotiko-kateen klonazioa bideratzea, ingeniaritza genetikoaren oinarrizko prozedurak erabiliz. 
EI2.1 Informazioa bilatzeko eta simulazioak egiteko, bioinformatika-teknikak erabiltzea. 
EI2.2 Nukleotiko-sekuentzia birkonbinatu bat nola lortzen den deskribatzea fluxu-diagrama baten bidez. 
EI2.3 Azido nukleikoen zatikiak moztu eta itsastea, murrizketa-entzimak eta ligasak erabiliz. 
EI2.4 Isolatutako geneari dagokion klonazio-bektorea hautatzea. 
EI2.5 Bektorea dagokion ostalarian sartzea: bakterioan, legamian, landare-zelulan edo animalia-zelulan. 
EI2.6 Hazkuntza diferentzialeko inguruneak prestatzea, nukleotido-sekuentzia birkonbinatua duten zelula ostalariak 
bereizi ahal izateko. 

A3: Mikroorganismoen ezaugarriak zehazteko, saiakuntza immunologikoak eta genetikoak egitea. 
EI3.1 Mikroorganismoen teknika immunologiko nagusiak eta tipaketa molekularrekoak identifikatzea. 
EI3.2 Saiakuntza genetikoak eta immunologikoak egiteko, lagina nola prestatu behar den deskribatzea. 
EI3.3 Erabili beharreko erreaktiboen ezaugarri orokorrak eta erreaktiboak prestatzeko modu zuzena deskribatzea. 
EI3.4 Prozedura normalizatuei jarraituz, mikroorganismoen ezaugarriak zehazteko eta identifikatzeko teknika 
immunologikoak eta genetikoak aplikatzea. 
EI3.5 Lortutako emaitzak euskarri egokietan erregistratzea, emaitzak aztertuz eta txostena erredaktatuz. 
EI3.6 Saiakuntzan zehar gerta daitezkeen kontaminazio-motak azaltzea. 

A4: Toxikotasun- eta mutagenesi-saiakuntzak egitea. 
EI4.1 Zelula- eta mikroorganismo-kulturak eskuragarri daudela eta saiakuntzetan erabiltzeko moduko baldintzetan 
daudela ziurtatzea. 
EI4.2 Saiakuntzaren fase desberdinetan erabilitako hazkuntza-inguruneen ezaugarriak deskribatzea, eta haien osaera 
lortu nahi den helburuarekin erlazionatzea. 
EI4.3 Agente toxiko edo mutagenikoei haien efektuen amaierako ebaluazioa egitea ahalbidetuko duten diluzioak egitea. 
EI4.4 Desberdintasun adierazgarriak ikusteko aukera ematen duen saiakuntza negatiboa kontrolatzea. 
EI4.5 Lortutako emaitzak erregistratzea, analizatzea eta dagokion txostena erredaktatzea. 

A5: Bioteknologiari lotutako arriskuak prebenitzeko behar diren neurriak aztertzea. 
EI5.1 Sektore bioteknologikoan aplikatu beharrekoak araudiak eta erregelamenduak deskribatzea. 
EI5.2 Analisiaren eragiketa-prozeduretan biosegurtasuneko arauak aplikatzea. 
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EI5.3 Larrialdi-egoeren aurrean finkatutako planari jarraikiz jokatzea. 
EI5.4 Hondakin kimikoak nahiz biologikoak sailkatzea, inertizatzea edo baldintza egokietan biltegiratzea. 
EI5.5 Organismoak genetikoak manipulatzeak ingurumenean eta biodibertsitatean izan ditzakeen ondorioak 
identifikatzea. 

 

Edukiak: 

1.  Bioteknologiak industrian dituen aplikazioak. 

-  Deskribapen orokorra. Bilakaera historikoa. Bioteknologia berrien garapenera eraman gaituzten ezagueraren 
aurkikuntzak eta aurrerapenak. Diziplinak eta jarduera-eremuak. 

- Erabilitako teknologiak. Oinarrizko diziplinekiko lotura.  Garrantzi ekonomikoa: merkatuak, produktuak eta 
garapen-itxaropenak. 

- Ezaugarri partikularrak. Egungo egoera, munduan, eskualdean eta herrialdean. 
- Ekoizpen-moduak: zelulen kulturak, teknologia entzimatikoa, biobihurketak. 
- Bioteknologiak erabiltzen dituzten industrien ikuspegia: produktuak, merkatuak, teknologiak. 
- Produktu bioteknologikoen garapenari buruzko kontzeptu orokorrak. 
- Bioteknologiaren eta industria kimikoaren arteko harremana. 
- Ingurumen-bioteknologia eta garapen jasangarria (bioerregaiak eta biosemedazioa). 

2.  Proteinen eta nukleotidoen erauzketa. 
- Erauzketa-ekipoen deskribapena, erabilera eta mantentze-lanak. 
- Laginak prestatzean eta erauztean ager daitezkeen kutsatzaileak. 
- Proteinen erauzketa. 
- Nukleotido-kateen erauzketa. 
- Erauzitako produktuak erregistratzea, etiketatzea eta analizatu arte kontserbatzea. 

3.  Animalia- eta landare-zelulen hazkuntza. 
- Fusio zelularreko metodoak, hibridomak, lortzea eta hautatzea. 
- Antigorputz monoklonalak. Ekoizpen-metodologiak. Diagnostikoan, terapeutikan eta beste molekula batzuen 

ekoizpenean erabiltzea. 
- Animalia-zelulen kulturetan proteina terapeutikoak ekoiztea. 
- Landare-zelulen eraldaketa genetikorako metodologiak. 
- Landare eta elikagai transgenikoak. Arazo legalak eta pertzepzio publikokoak. 
- Mikroorganismo-hartzidurak, genomika eta osasunerako bioteknologia (animalia transgenikoak, diagnostiko 

goiztiarra eta terapia genikoa, odoleko proteinak lortzea, giza hormonak, modulatzaile immunitarioak eta txertoak). 
- Elikagaien kalitatea eta segurtasuna (landare transgenikoak, gehigarriak eta GEOak). 

4.  Geneak isolatzea eta klonatzea. 
- Oinarrizko printzipioak. DNAren sintesi kimikoa. Sekuentziazioa. PCR-metodoak. Gene ezagunak isolatzeko eta 

klonatzeko estrategiak. 
- Bakterioetan klonatutako geneen espresioa. 
- Klonazio eta espresioko murrizketa-entzimak. 

5.  Makromolekulak isolatzea eta purifikatzea 
- Homogeneizatzea. Erauzketa. Hauspeatzea. Zentrifugatzea. Iragaztea. Elektroforesia. 
- Aplikazio kromatografikoak. 
- Elektroforesi-teknikak: gelak prestatzea, nukleotido- eta proteina-kateen bandako errebelatua. Elektroforesiko 

hondakinak sailkatzea eta biltegiratzea. Ekintzak kontrolatzea eta erregistratzea. 

6. Teknologia entzimatikoa. 
- Entzimen erabilera industriala. Erabilera-eremuak, merkatuak, garrantzi ekonomikoa. 
- Entzimak lortzea. 
- Teknologia entzimatikoen adibidea. 

7.  Beste erabilera batzuk. 
- Saiakuntza immunologikoak: Western blotting, immunoaglutinazioa eta ELISA. 
- Saiakuntza genetikoak: Southern transferentzia, RAPD, RFLP, denbora errealeko PCRa, kolonia-hibridazioa, slot-

blot hibridazioa eta dot-blot hibridazioa. 
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- Toxikotasun- eta mutagenesi-saiakuntzak: Ames testa. 
- Efluente industrialen tratamendu biologikoa. Biorremediazioa. 
- Bioteknologia eta ingurumena. Erabilera-eremu nagusiak eta arazoak. 

8.  Bioinformatika. 
- Biologia konputazionala eta informatika biomedikoa. 
- Bioteknologian interesa duten aplikazio informatikoak. 
- Biologia molekularreko eta biomedikuntzako datu-baseak. 
- Datu-baseak atzitzeko sistemak. 
- Bibliografiako datu-baseak. 

9.  Bioteknologiako erregelamenduaren eta araudiaren aplikazioak. 
- Elikagaien segurtasunerako erakundeak. 
- Sendagaien ebaluaziorako eta ingurumeneko ebaluaziorako erakundeak. 
- Dagokion legedia. 
- Segurtasuna eta ingurumena, bioteknologiako laborategietan. 

 
 
 
 
5. prestakuntza-modulua 
SAIAKUNTZA MIKROBIOLOGIKO ETA BIOTEKNOLOGIKOETAKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0052 
 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Laborategiko jardunbide onei buruzko eta ingurumeneko segurtasunari, higieneari eta kontrolari buruzko araudia 
interpretatzea eta aplikatzea, eta emaitzak aurreikusitako euskarri informatikoetan jasotzea. 

EI1.1 Organigrametatik abiatuta kalitatea kontrolatzeko sailaren antolamendua eta funtzioak enpresaren gainerako 
sailenekin erlazionatzea. 
EI1.2 Laneko prozedura normalizatuen kontzeptua kalitatearen bermerako programa batekin erlazionatzea. 
EI1.3 Laborategiko jardunbide onak arlo hauei bereziki aplikatzea:  

- Ekipoen kontrola eta prebentziozko mantentze-lanak. 
- Prozesu analitikoaren metodologia. 
- Ekipoak kalibratzea. 
- Bezeroari zuzendutako laguntza teknikoa eta dokumentala. 
- Dokumentazioaren tratamendua. 
- Materialen, ekipoen eta zerbitzuen kontrola eta biltegiratzea. 
- Kalitate-kostuaren programa. 
- Txostenak erredaktatzea eta analisiaren dokumentazioa artxibatzea. 

EI1.4 Analisirako tresnak ordenagailu-programen bidez kontrolatzeko gailuak identifikatzea, eta egokiena erabiltzea. 

A2: Laginak hartu eta garraiatzean, adierazgarritasuna eta kontaminazio gurutzatuen kontrola bermatzeko baldintzak 
betetzea. 

EI2.1 Irizpide estatistikoekin ezarritako laginketa-programa bati jarraituz hartu beharreko lagin-kopurua zehaztea. 
EI2.2 Laginak hartzeko prozedurak bereiztea, eta garraiatzeko eta kontserbatzeko eskakizunak identifikatzea. 
EI2.3 Lagin adierazgarriak hartzean, tresneria egokia erabiltzea eta asepsia-baldintzak kontrolatzea. 
EI2.4 Laginak behar bezala kodetzea, eta formatu estandarizatuan erregistratzea lagina non hartu den, zer ordutan, 
zeinek, zer tresnarekin, zenbat lagin hartu diren, identitatea, izaera eta emaitza analitikoak baldintzatu ditzaketen beste 
datu guztiak. 
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EI2.5 Irekitako ontziak ongi ixtea eta lagindutako gisa identifikatzea. 
EI2.6. Laginak kutsaduratik babesten direla bermatzeko, garraio eta kontserbaziorako baldintzak ezarri eta 
erregistratzea. 
EI2.7 Laginketaren adierazgarritasuna eta homogeneotasuna kontrolatzea kalitate-arauak aplikatuz. 
EI2.8 Laginaren trazabilitatea bermatzeko behar den dokumentazio guztia eta kanpo-ikuskaritza batek eska ditzakeen 
baldintzak artxibatzea. 

A3: Analisi mikrobiologikoak egitea, teknika analitiko egokiak erabiliz eta laborategiko jardunbide onen printzipioak eta 
indarrean dagoen araudia eta legeria aplikatuz. 

EI3.1 Laginetan behar diren diluzioak kalkulatzea eta egitea, hasierako laginean zeuden mikroorganismoen balioespena 
egin ahal izateko. 
EI3.2 Laginak behaketa mikroskopikoetarako prestatzea. 
EI3.3 Lagina finkatzeko fasea egin ez zaien prestakinak esterilizatzea. 
EI3.4 Mikroskopioen garbiketa eta prebentziozko mantentze-lanak egitea. 
EI3.5 Hazkuntza-inguruneko kontzentrazioa eta aberasteko sistemak zehazteko behar diren kalkuluak egitea. 
EI3.6 Hazkuntza-ingurune solidoko ereite-plaka prestatzea, analizatu nahi den mikroorganismoari dagokion ereite-
teknika erabiliz. 
EI3.7 Inkubaziorako funtsezko parametroak aztergai den mikroorganismoaren arabera zehaztea, eta inkubazioa 
doitasunez egiten dela kontrolatzea. 
EI3.8 Mikroorganismoen bideragarritasuna ziurtatuko duen aberastu aurreko etapa noiz eta nola egin behar den 
identifikatzea. 
EI3.9 Identifikazio-teknika orokorrak eta espezifikoak aplikatzea, lagin batean dauden mikroorganismo-motak bereiziz. 
EI3.10 Mikroorganismo-koloniak segurtasun-neurriak betez zenbatzeko teknikak aplikatzea, beharrik gabeko arriskuak 
eta kontaminazioak saihestuz. 
EI3.11 Mikroorganismoak azkar detektatzeko teknikak aplikatzea, galkorrak direlako edo denbora gutxi irauten dutelako 
osasun publikorako arazo izan daitezkeen laginetan. 
EI3.12 Mikroorganismo patogenoen detekzio eta zehaztapen zuzenak egitea. 
EI3.13 Elikagaien legeria, legeria farmazeutikoa eta beste arau mikrobiologiko batzuk erabiltzea, laborategiko analisien 
emaitzen aldakuntza kalitate-irizpideen bidez kontrolatuz. 
EI3.14 Atmosfera itxi eta irekietan dauden mikroorganismoak teknika analitikoen bidez identifikatzea, eta emaitzak 
baloratzeko ingurumen-legeria erabiltzea. 
EI3.15 Uraren kalitatea ezaugarri mikrobiologikoen arabera zehaztea, teknika analitikoak aplikatuz eta, emaitzak 
baloratzeko, legezko araudia eta erregelamendu tekniko-sanitarioa erabiliz. 
EI3.16 Lortutako emaitzak euskarri egokietan erregistratzea, emaitzak aztertuz eta dagokion txostena erredaktatuz. 

A4: Eskueran dituzten teknika bioteknologikoak aplikatzea, laborategiko jardunbide onen printzipioak eta indarrean dagoen 
araudia eta legeria aplikatuz. 

EI4.1 Azido nukleikoen zatikiak moztu eta itsastea, murrizketa-entzimak eta ligasak erabiliz. 
EI4.2 Isolatutako geneari dagokion klonazio-bektorea hautatzea. 
EI4.3 Bektorea dagokion ostalarian sartzea: bakterioan, legamian, landare-zelulan edo animalia-zelulan. 

 

Edukiak 

1.  Dagokion sailaren kalitate-kontroleko planetan parte hartzea. 
- Kalitatea kontrolatzeko sailaren organigramak baloratzea, eta enpresaren gainerako sailekin dituen antolamenduzko 

harremanak eta harreman funtzionalak baloratzea. 
- Enpresan gauzatzen diren prozesuetan laborategiko jardunbide onak nola aplikatzen diren baloratzea. 

2.  Saiakuntzak eta analisiak egiteko laginketa-jarduerak. 
- Prozedura normalizatuak eta finkatuak erabiliz, lagin adierazgarriak hartzea. 
- Laginak garraiatzean, adierazgarritasuna eta kontaminazio gurutzatuen kontrola bermatzeko baldintzak betetzea. 
- Laginak eta erreaktiboak prestatzea. 

3.  Analisi mikrobiologikoak teknika desberdinak erabiliz. 
- Laginak garbitu, esterilizatu eta prestatzea. 
- Mikroorganismoak zenbatzea, bakartzea eta identifikatzea. 
- Analisiak laginketa-teknika desberdinak erabiliz (elikagaiak, ingurumenekoak, farmazeutikoak...). 
- Aplikatu beharreko araudia eta legeria erabiltzea. 
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4.  Saiakuntza bioteknologikoak. 
- PCR teknika, elektroforesia et kromatografia erabiltzea. 
- Genetikoki eraldatutako organismoen identifikazioa.  
- Zelula-hazkuntzak erabiltzea. 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 
ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF0052_3: 
Kalitatea laborategian 

• Kimikan lizentziaduna. 
• Farmazian lizentziaduna. 
• Biokimikan lizentziaduna. 
• Elikagaien Zientzia eta Teknologian 

lizentziaduna. 
• Industria-ingeniari teknikoa, Kimika 

Industrialeko espezialitatea. 
• Ingeniari kimikoa. 

1 urte 

MF0053_3: 
Saiakuntzak eta analisiak 
egiteko laginketa  

• Kimikan lizentziaduna. 
• Farmazian lizentziaduna. 
• Biokimikan lizentziaduna. 
• Elikagaien Zientzia eta Teknologian 

lizentziaduna. 
• Industria-ingeniari teknikoa, Kimika 

Industrialeko espezialitatea. 
• Ingeniari kimikoa. 

1 urte 

MF0054_3 Saiakuntza 
mikrobiologikoak. 

• Kimikan lizentziaduna. 
• Farmazian lizentziaduna. 
• Biokimikan lizentziaduna. 
• Elikagaien Zientzia eta Teknologian 

lizentziaduna. 
• Biologian lizentziaduna. 
• Ingurumen Zientzietan lizentziaduna. 
• Industria-ingeniari teknikoa. 
• Nekazaritzako ingeniari teknikoa. 
• Ingeniari agronomoa. 
• Ingeniari kimikoa. 

2 urte 

MF0055_3 
Saiakuntza bioteknologikoak  

• Kimikan lizentziaduna. 
• Farmazian lizentziaduna. 
• Biokimikan lizentziaduna. 
• Elikagaien Zientzia eta Teknologian 

lizentziaduna. 
• Biologian lizentziaduna. 
• Industria-ingeniari teknikoa. 
• Nekazaritzako ingeniari teknikoa. 
• Ingeniari agronomoa. 
• Ingeniari kimikoa. 

2 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 Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 

 

---- 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 

Kudeaketa-gela 45 60 

Mikrobiologiako eta 
bioteknologiako laborategia  

100 100 

Produktu kimikoen biltegia 15 15 

 

 

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

Kudeaketa-gela X X X X 

Mikrobiologiako eta 
bioteknologiako laborategia 

 X X X 

Produktu kimikoen biltegia X X X X 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

- Ikus-entzunezko ekipoak 
- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 
- Espezialitateko software espezifikoa 
- Errotuladorez idazteko arbelak 
- Orri birakariak 
- Ikasgelako materiala 
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia  
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Mikrobiologiako eta bioteknologiako 

laborategia 

- Argiztapena: naturala eta artifiziala. Kimika industrialeko laborategi 
batean egiten diren ohiko lanak erosotasunez egin daitezkeela 
bermatzeko egokia. 

- Aireztapena (naturala eta behartua). Erabiltzen diren substantzia 
kimikoen lurrunak eta gasak ezabatzeko sistema egokia. 

- Ur- eta gas-instalazioa: indarrean dauden legeen araberakoa. 
- Instalazio elektrikoa: ezarritako segurtasun-arauak bete behar ditu. 
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- Gas industrialen instalazioa: erabilera industrialeko aire 
konprimatua, beharretara egokitua. 

- Laborategiko eskalan saiakuntzak egiteko huts baxu-ertaineko 
lerroa (zenbait erabilera-puntu). 

- Hodien bibrazio bidezko irabiagailuak. 
- Berokuntzadun irabiagailu magnetikoak. 
- Autoklabe elektroniko automatikoa. 
- Doitasun-balantza analitikoa. 
- Plater bakarreko balantza digitalak. 
- Ultrasoinu-bainua. 
- Bainu termostatikoak. 
- Fluxu laminarreko kabina. 
- Kolonia-kontagailua. 
- Buru trukagarriko zentrifugagailua. 
- Tenperatura kontrolatuko zentrifugagailua. 
- Elektroforesi-ekipoa. 
- Pipetak garbitzeko ekipoa. 
- Ura iragazteko ekipoa. 
- Kultura-berogailuak. 
- Zelula-hazkuntzetarako CO2-a sortzen duen kultura-berogailua.  
- Esterilizazio-berogailuak. 
- Beira lehortzeko berogailua. 
- Izozkailudun hozkailua.  
- Stomacher homogeneizagailua. 
- Mikrouhin-labea. 
- Hazkuntza anaerobikoetarako pitxarra. 
- Lupa binokularrak. 
- Mikroskopio optikoak. 
- Inprimagailudun ordenagailua. 
- pH-metro digitalak. 
- Termozikladorea. 
- Transiluminadorea. 
 
Laborategirako babes- eta segurtasun-elementu arruntak: 
- Esku-ohea, uhal eta guzti. 
- Jaurtiketa azkarreko dutxa, begi-garbitzaileduna. 
- Segurtasuneko seinaleak. 
- Laborategiko su-itzalgailu espezifikoak. 
- Suteak detektatzeko sistema. 

Produktu kimikoen biltegia 

- Segurtasun-armairuak. 
- Apalak. 
- Beira-arasak. 
- Botikina. 
- Norbera babesteko ekipoak. Segurtasun industrialeko seinaleen 

multzoa.  
- Laborategiko su-itzalgailu espezifikoak.  
- Suaren kontrako eskularruak. Latexezko eskularruak. Berotik 

babesteko eskularruak, erabilera baimenduko materialez eginak. 
Segurtasun-betaurrekoak. 

- Gasaren aurkako aurpegi-babesak.  
- Isurietarako material xurgatzailea.  
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- Segurtasun-oinetakoak, zapaltzeen aurkakoak, isolatzaile elektrikoa 
dutenak, sanitarioak eta abar.  

- Segurtasun-jantziak: suaren kontrakoak, bakteriologikoak, tailerreko 
jantziak eta abar. 

- Produktu kimikoak.  

 

 
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 tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 

 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 
 
 



 

 

 




