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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-ATALA GAZTAK ONTZEA ETA ONTZIRATZEA 
Berariazkoa 

Kodea  UF1181 
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 egiteko oinarrizko prozesuak Iraupena 90 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0028_2: GAZTAK EGITEKO PROZESUAK KONTROLATZEA ETA GIDATZEA gaitasun-ataleko LB4 eta 
LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ontze-prozesuak eta -metodoak deskribatzea, egin beharreko gazta-motaren arabera. 

EI1.1 Gaztak ontzeko prozesuaren etapak eta desberdintasunak bereiztea egin beharreko gazta-motaren eta -barietatearen arabera. 
EI1.2 Gazta-mota bakoitzaren premien arabera gaztek ontze-ganberetan dituzten lekuak identifikatzea. 
EI1.3 Ontze-prozesuak irauten duen bitartean gaztei aplikatzen zaizkien azaleko tratamenduak deskribatzea eta justifikatzea. 
EI1.4 Egin beharreko gazta-moten ontzea bermatzeko behar diren kontrol-parametroak (denbora, tenperatura, hezetasun erlatiboa eta 
aireztapena) zerrendatzea. 
EI1.5 Ontze-prozesuak irauten duen bitartean izandako akatsak bereiztea, akats horiek konpontzeko egon daitezkeen neurri 
zuzentzaileak aipatuz. 

A2: Gaztak ontzeko behar diren eragiketak egitea, gazta-mota bakoitzerako egokiak diren parametroak kontrolatuz. 
EI2.1 Gazta behar bezala ontzeko ezarritako parametroen mantentze-lanak behar bezala egiten direla kontrolatzea. 
EI2.2 Gaztei behar den aldizkakotasunez bira emateko, eskuilatzeko edo garbitzeko ezarritako derrigorrezko eragiketak egitea gazta 
modu egokian ontzeko. 
EI2.3 Gaztei aplikatzen zaizkien azaleko tratamenduak deskribatzea eta justifikatzea. 
EI2.4 Gaztak behar bezala lehortzen eta kontserbatzen direla kontrolatzeko beharrezkoak diren oinarrizko zehaztapen edo analisi fisiko-
kimiko eta sentsorialak gauzatzea. 
EI2.5 Ontze-prozesuak irauten duen bitartean sor daitezkeen anomaliak detektatzea, anomalia horien neurri zuzentzaileak ezarriz. 
EI2.6 Manipulazioaren, babesaren eta segurtasunaren arloko jardunbide egokiak deskribatzea, ontze-eragiketekin loturako arriskuen 
arabera. 

A3: Gazta-mota desberdinak ontziratzeko eragiketak egitea, kalitate eta ezaugarri egokiak lortuz.  
EI3.1 Gazta-mota desberdinak ontziratzeko erabiltzen diren ontziak, materialak, metodoak eta makinak sailkatzea eta deskribatzea. 
EI3.2 Ontziratu aurretiko eragiketak egitea gaztei gazta-motaren arabera: argizaria ematea, margotzea, olioztatzea, besteak beste. 
EI3.3 Gazta mozteko makinekin trebetasunez jardutea aurkezpen desberdinak egiteko: ziri-formakoak, gazta-xerrak eta bestelakoak. 
EI3.4 Ontziratzeko makinen ordena eta kokapen zuzena aipatzea, ontziratzeko materiala birjarriz beti. 
EI3.5 Ontziratzeko makinen funtzionamenduari buruzko anomaliak edo arazoak detektatzea, makina horien kontrol-parametroak behar 
bezala erregulatuz. 
EI3.6 Ontziratzeko makinen eta lineen lehen mailako mantentze-eragiketak gauzatzea. 

A4: Gaztak saltzeko eta garraiatzeko beharrezkoak diren etiketatze- eta enbalatze-eragiketak egitea. 
EI4.1 Etiketatzeari eta enbalatzeari dagokionez, gazten aurkezpen desberdinetan eskatzen diren kalitateari buruzko ezaugarriak edo 
espezifikazioak deskribatzea. 
EI4.2 Etiketetan azaldu behar duen derrigorrezko informazioa edo informazio osagarria eta horien esanahia aipatzea. 
EI4.3 Etiketak jartzeko eta enbalatzeko makinek zer baldintzatan jardun behar duten aipatzea, kontrol-parametro nagusiak eta horiek 
erregulatzeko metodoak aipatuz. 
EI4.4 Gaztak etiketatzeko eta enbalatzeko makinekin edo lineekin trebetasunez jardutea, gazta-mota bakoitza enbalatzeko metodo 
zehatza erabiliz. 
EI4.5 Gaztak manipulatzeko eta garraiatzeko sistema egokienak deskribatzea, gazten aurkezpena kontuan hartuta, ondoren 
biltegiratzeko, eta, hala badagokio, banatzeko. 
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Edukiak: 
1. Gaztak ontzeko prozesuak eta metodoak. 

- Ontze-oinarriak.  
- Faseak eta eraldaketak; proteolisia eta lipolisia. 
- Ontzeko eta kontserbatzeko ganberak. 
- Gazten ezaugarri organoleptikoen garapena. 
- Erabilitako makinak eta lanabesak. 

2. Gaztak ontzeko prozesuaren eragiketak, zehaztapenak eta analisia. 
- Ontzeko prozesuaren eragiketak: eskuilatzea, irabiatzea, garbitzea. 
- Gaztaren barneko eta kanpoko alterazioak eta akatsak. 
- Onddoen kontrako tratamendu-motak eta tratamendu horien aplikazioa. 
- Laginak hartzeko metodoak eta baliabideak. 
- Gazten ezaugarri organoleptikoen ebaluazioa. 
- Gaztaren egokitzapena; materialak eta metodoak. 
- Gazten estaldurak. 

3. Gazta ontziratzea eta etiketatzea. 
- Gaztak ontziratzeari eta etiketatzeari aplika dakiekeen araudia.  
- Estaltzeko ontzia: artisau-sistema tradizionalak, parafinak eta pintura plastikoak. 
- Ontziratzean erabiltzen diren materialak eta horien ezaugarriak. 
- Hutsean eta atmosfera aldatuan ontziratzea. 
- Ontziratze-linea automatikoak. 
- Gaztak zatitan eta xerratan mozteko teknikak eta mozketa-motak. 
- Ontziak betetzeko eta ixteko prozedurak. 
- Ontziratzeko makinak; funtzionamendua, maneiua, mantentze-lanak egitea eta garbitzea. 
- Etiketatzea: Jartzeko eta finkatzeko teknikak. 
- Gaztak ontziratzeko autokontrola. 

4. Gaztak enbalatzea. 
- Enbalatze-motak eta -metodoak. 
- Aplikatu beharreko araudia, erabiltzen diren materialak. 
- Enbalatze-lineak. 
- Loteen eta produktuen identifikazioa. 
- Paketeen osaera-teknikak. 
- Enbalatze-ekipamenduak: funtzionamendua, prestakuntza eta maneiua. Lehen mailako mantentze-lanak. 
- Errotulatze-teknikak. 
- Enbalatze-sistemetako autokontrola. 

 
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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