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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA GAZTAK EGITEKO OINARRIZKO PROZESUAK 
Berariazkoa 

Kodea  UF1180 
Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Esnekiak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Gaztagintza Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Gaztak egitea Iraupena 160 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Gaztak ontzea eta ontziratzea Iraupena 70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0028_2: GAZTAK EGITEKO PROZESUAK KONTROLATZEA ETA GIDATZEA gaitasun-ataleko LB1, 
LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.  
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Gazta-mota desberdinak egiteko prozedurak deskribatzea, beharrezkoak diren eragiketak, sartzen eta ateratzen diren produktuak eta 
erabilitako baliabideak lotuz. 

EI1.1 Gaztak egiteari buruzko dokumentazio teknikoa, gazta-moten espezifikazio teknikoak eta prozedurari nahiz kalitateari buruzko 
eskuliburuak interpretatzea. 
EI1.2Gaztak egiteko erabilitako sistemak, ekipamenduak eta makinak identifikatzea, horien prestakuntza, mantentze-lanak eta 
kontrolatu beharreko parametroak deskribatuz. 
EI1.3 Prozesua egikaritzeko lanetan beharrezkoa den sekuentzia justifikatzea produktuaren eta prozeduraren ezaugarriak adierazteko. 
EI1.4 Gaztak egiteko prozesuak eta prozedurak sartzen eta ateratzen diren produktuekin eta beharrezkoak diren ekipamenduekin lotzea 
eta bakoitzaren eragiketa-sekuentzia deskribatzea. 

A2: Eskakizunak identifikatzea eta gaztak egiteko ekipamenduak garbitzeko, prestatzeko eta horien lehen mailako mantentze-lanak egiteko 
eragiketak egitea. 

EI2.1 Makinak eta ekipamenduak maneiatzeari dagokionez, segurtasun-gailuak eta -neurriak identifikatzea. 
EI2.2 Prozesu-ekipamenduen inguruan ezarritako arauen arabera egokiak diren uneetan eta denboretan egikaritzea garbiketa eta 
desinfekzioa, eskuzko prozeduren edo prozedura automatikoen bitartez, finkatutako errekerimenduen arabera, behar den guztietan 
norbera babesteko ekipamenduak erabiliz.  
EI2.3 Makinen mantentze-lanak egiteko premiak ezagutzea, gaztak egiteko ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanak egiteko 
argibideak kontuan hartuta, oinarrizko eragiketak eta erregistroak eginez. 
EI2.4 Ekipamenduen ohiko erabilerak irauten duen bitartean, kontrol-parametroak egiaztatzea, behar diren doiketak eginez. 
EI2.5 Ekipamenduak manipulatzean eta maneiatzean higieneari eta segurtasunari buruzko neurri espezifikoak aplikatzea. 

A3: Hazkuntzak prestatzeko, ugaritzeko eta mantentzeko eragiketak gauzatzea, inokulatzea eta hartzidura kontrolatzea, eskatzen den 
kalitatea eta higienea lortuz. 

EI3.1 Hartzidura-prozesuak gazta-mota desberdinak egitearekin lotzea.  
EI3.2 Esnea edo hasierako esnegaina normalizatzeko eta pasteurizatzeko tratamenduen aplikazioa justifikatzea. 
EI3.3 Mikroorganismo-motak eta esne-hazkuntza motak, horien jarduna, merkataritza-aurkezpena eta horiek prestatzeko, mantentzeko 
eta kontaminazioa saihesteko baldintzak identifikatzea. 
EI3.4 Lantzeko formulak interpretatzea osagaien proportzioei, oinarrizko produktua nahasteko baldintzei eta inokulatzeko moduari 
dagokionez. 
EI3.5 Inkubazio-metodoak bereiztea, produktu-motekin eta beharrezkoak diren ekipamenduekin lotuz, eta kasu bakoitzerako hartzidura-
baldintzak eta hartzidura kontrolatzeko parametroak identifikatuz. 

A4: Osagaiak prestatzeko, dosifikatzeko eta nahasteko eragiketak gauzatzea, erabilitako formularen arabera. 
EI4.1 Gazta-upela kargatzea ezarritako prozeduraren arabera, eta eskatzen diren segurtasun- eta higiene-baldintzei eutsiz. 
EI4.2 Gaztak egiteko formulak interpretatzea, osagaiak, osagaiak zein egoeratan erantsi behar diren, osagaien zeregina eta dosifikazioa 
ezagutuz.  
EI4.3 Osagaiak kalkulatzeko, dosifikatzeko eta pisatzeko sistemak (eskuzkoak eta automatikoak) behar bezala erabiltzea 
EI4.4 Egin beharreko gazta-motaren arabera, gaztak egiterakoan, nahasketa, disoluzioa, emultsioa, gelifikazioa eta ontzea gauzatzeko 
erabilitako metodoak deskribatzea, eragiketa-ekipamenduak eta -baldintzak aipatuz. 
EI4.5 Nahasketa-motak (disoluzioak, esekidurak, emultsioak, eta gelak) bereiztea eta horien ezaugarriak eta portaera azaltzea. 
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EI4.6 Osagaiak nahasteko prozesua egikaritzean beharrezkoa den sekuentzia egitea, prozeduraren ezaugarrien arabera. 
A5: Esnea gatzatzeko prozesua gauzatzea, eskatutako trinkotasuna eta higienea lortuz. 

EI5.1 Esnea gatzatzeko prozesua deskribatzea, esku hartzen duten eragiketak, hartzigarriak, ekipamenduak eta lanabesak ez ezik 
eragiketa-baldintzak ere adieraziz. 
EI5.2 Prozesuan erabiliko diren hartzigarriak hautatzea, gatzapen-motaren, pH-aren eta tenperaturaren arabera. 
EI5.3 Gatzagia upelean eranstea kantitate eta proportzio egokian. 
EI5.4 Gatzatze-prozesua kontrolatzea, azken puntua identifikatuz eta gatzagiaren indarra eta trinkotasuna aztertuz. 
EI5.5 Kontrol-parametroak eta prozesua gauzatzeko baldintzak ezaugarritzea. 
EI5.6 Gatzatze-prozesuak irauten duen bitartean izandako akatsak baztertzea, akats horiek konpontzeko egon daitezkeen neurri 
zuzentzaileak aipatuz. 
EI5.7 Manipulazioko, babeseko eta segurtasuneko jardunbide egokiak eta esnearen gatzatze-prozesuan sortutako hondakinak 
bereizteko, biltegiratzeko eta desagerrarazteko metodoak deskribatzea. 

A6: Gatzatuaren gazura kentzeko, moldekatzeko eta prentsatzeko prozesua egitea, egin beharreko gazta-motaren arabera baldintza jakin 
batzuk lortuz. 

EI6.1 Koaguluaren edo gatzatuaren gazura kentzeko, moldekatzeko eta prentsatzeko prozesuak azaltzea.  
EI6.2 Gatzatua mozteko prozesua egitea, lirak erabiliz, aurretik ezarritako tamainako proportzioak lortuz. 
EI6.3 Eskuzko prentsaketa-prozesua egitea, parametroak kontrolatuz prentsaketa automatikoan. 
EI6.4 Dauden molde-motak deskribatzea, egin beharreko gazta-moten arabera. 
EI6.5 Moldeak gatzatuaz betetzeko prozesua (eskuzkoa eta automatikoa) egitea. 
EI6.6 Ekipamenduak elikatzea eta deskargatzea, gazura bilduz ondorengo eragiketetarako. 
EI6.7 Manipulazioko, babeseko eta segurtasuneko jardunbide egokiak eta gazura kentzeko prozesuan sortutako hondakinak bereizteko, 
biltegiratzeko eta desagerrarazteko metodoak deskribatzea. 

A7: Gaztak gazitzeko prozesua egitea. 
EI7.1 Gaztak egiteko prozesuan gatzak dituen propietateak definitzea. 
EI7.2 Gaztentzat dauden gazitze-motak eta prozesua egiteko behar diren ekipamenduak zerrendatzea eta azaltzea. 
EI7.3 Gatzuna prestatzea, purutasun-parametroak, kontzentrazio eta tenperatura egokia errespetatuz. 
EI7.4 Gazitze-prozesua kontrolatzea, prozesu horretan eragiten duten parametroak kontrolatuz. 
EI7.5 Gazitze-prozesuak irauten duen bitartean izandako akatsak bereiztea, akats horiek konpontzeko egon daitezkeen neurri 
zuzentzaileak aipatuz. 
EI7.6 Manipulazioko, babeseko eta segurtasuneko jardunbide egokiak eta gazitzeko prozesuan sortutako hondakinak bereizteko, 
biltegiratzeko eta desagerrarazteko metodoak deskribatzea. 

 
Edukiak: 
1. Gazta-motak eta -barietateak. 

- Gazta. Motak: freskoa, ondua, erdilandua, pasta gogorra eta pasta biguna…  
- Gazta-barietateak. 
- Espainiako gaztak, jatorri-deiturak. 
- Gazta-mota desberdinak egiteko ezaugarri teknikoak. 
- Ziurtagiriak eta normalizazioa gaztak egiteari dagokionez. 

2. Gaztak egiteko instalazioak eta makinak. 
- Espazioen banaketa. 
- Gaztak egiteko ekipamenduak. Osaera eta funtzionamendua. 
- Gazta-upela. Motak eta funtzionamendua. 
- Gaztak egiteko ekipamenduen eta makinen erregulazioa eta maneiua. 
- Ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanak. 
- Instalazioetako eta makinetako higiene- eta segurtasun-baldintzak. 

3. Esnea gatzatzeko prestakuntza. 
- Osagai- eta gehigarri-motak eta horien dosifikazioa.  
- Osagarriak eta osagaiak gehitzeko baldintzak. 
- Hartzigarri laktikoak: motak, osaera eta ezaugarriak. 
- Osagaien kalkulua eta dosifikazioa. 
- Hartzigarrien aplikazioa eta maneiua. 
- Nahaste-motak eta portaera. 

4. Esnearen gatzatzea. 
- Gatzagiak:  

• Gatzagi-motak eta gatzagiaren ekintza. 
• Gatzagiaren prestaketa eta titulazioa. 

- Gatzagia gehitzeko teknikak. 
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- Gatzapen-parametroen kontrola. 
- Etengabeko gatzapena. 
- Gatzatuaren maneiua, moztea, berotzea eta irabiatzea. 
- Laginak hartzeko metodoak eta baliabideak. 
- Gatzatua mozteko tresnak eta teknikak. 
- Garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamendua eta prozedurak. 

5. Gaztak moldekatzea eta prentsatzea. 
- Gatzatua ontziz aldatzea. 
- Gatzatua moldekatzeari buruzko oinarri teorikoak. 
- Moldekatzeko eta prentsatzeko tresnak. 
- Moldekatze- eta prentsatze-motak eta -teknikak. 
- Gaztak ateratzea. 
- Garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamendua eta prozedurak. 
- Esne-gazuraren aprobetxamenduak. 

6. Gaztak gazitzea. 
- Gatzuna. Definizioa eta ezaugarriak. 
- Gatzun-motak. 
- Gaztak gazitzeko prozesuak eta metodoak. 
- Gatzuna araztea. 
- Kalitate-kontrola gatzitzean. 
- Hondakinen isurketa 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Gaztagintza. 
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