
    
 

ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua: Askotariko janariak 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 
(INAQ0108) ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO MANTENTZE-LANETARAKO ETA BARNE-GARRAIORAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK  

(1380/2009 EDa, 2009ko abuztuaren 28koa, 2011ko maiatzaren 9ko 646/2011 EDak aldatua) 
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. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

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 

1 

INA0173_1 ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO 
MANTENTZE-LANETARAKO ETA 
BARNE-GARRAIORAKO ERAGIKETA 
OSAGARRIAK 
(1228/2004 EDa) 

UC0432_1 Orga jasotzaileekin kargak manipulatzea. 

 9800.00.50 Biltegiko langilea. 
 9700.00.20 Janarien, edarien eta 
tabakoaren industriako peoia. 

 Elikagaien instalazioko laguntzailea. 
 Elikagaien industriako mantentze-lanak 
egiteko laguntzailea 

 
LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 
Geh.  

ordu-aldea 

MF0546_1 Elikagaien industriako higiene orokorra. 
80 

  
80 60 

MF0547_1 Elikagaien industriako makinen eta instalazioen 
oinarrizko mantentze-lanak 70  

 
70 40 

MF432_1 Kargen manipulazioa orga jasotzaileekin 
50  

 
50 20 

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

40 
  

40  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 240 120 
 



  
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

MF0546_1   1 urte 3 urte 

MF0547_1   

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

 Nekazaritza-ingeniaria, kimika-ingeniaria edo industri 
ingeniaria. 

 Nekazaritzako ingeniari teknikoa edo industriako 
ingeniari teknikoa. 

 Elikagaien Industrien espezialitateetako goi-mailako 
teknikaria. 

 Elikagaien Industrien espezialitateetako 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiria. 

  

1 urte 3 urte 

MF0432_1 

SARTZEKO IRIZPIDERIK GABE 

  

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

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

• Industrien edozein espezialitatetako teknikaria eta goi-
mailako teknikaria.  

• Merkataritza-logistika eta Garraio-kudeaketa lanbide-
eremuko edo industriako edozein espezialitateko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. mailakoak 

1 urte 3 urte 

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

 

Erabilera anitzeko gela 30 50    
Elikagaien industrien lantegia 70 100    
Elikagaien industrien pabiloia 120 200    
Elikagaien industrien biltegia 10 10    
 


	PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
	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.
	 9800.00.50 Biltegiko langilea.

