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Lanbide-eremua Edariak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Enoteknia Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Analisi enologikoa eta dastaketa Iraupena 150 

Dastaketa 40 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Analisi kimikoa 

Iraupena 
70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0038_3: ARDO-PRODUKZIOA KONTROLATZEA ANALISI ORGANOLEPTIKOEN, 
MIKROBIOLOGIKOEN ETA FISIKO-KIMIKOEN BITARTEZ gaitasun-ataleko LB2 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Laborategi mikrobiologikoa antolatzea laborategia osatzen duten instalazioak, ekipamenduak eta baliabideak ezagutuz. 

EI1.1 Laborategi mikrobiologikoko ekipamendua, instalazioak, zerbitzu osagarriak eta segurtasun-gailuak ezagutzea. 
EI1.2 Laborategiko baliabideak eta erreaktiboen nahiz material osagarriaren biltegiratzea kontrolatzea. 
EI1.3 Laborategi mikrobiologikoaren lana definitzea produkzio-prozesuaren eta kalitatea kontrolatzeko planaren premien arabera. 
EI1.4 Mikrobiologia-laborategian garbitzeko, desinfektatzeko eta/edo esterilizatzeko erabili beharreko teknikak identifikatzea. 
EI1.5 Analisi mikrobiologikoko tresnen funtzionamendua eta garbitasuna egiaztatzea. 
EI1.6 Laginak eta hazkuntza-baliabideak manipulatzeari eta biltegiratzeari dagokionez, higiene- eta segurtasun-neurriak ezagutzea. 
EI1.7 Laginak eta laborategi mikrobiologikoko hondakinak desagerrarazteko baldintzak eta metodoak ezartzea, betiere motaren, 
ezaugarrien eta indarreko araudiaren arabera. 
EI1.8 Babes indibidual eta kolektiboko neurriak ezagutzea 

A2: Analisi mikrobiologikoko teknikak aplikatzea, mikroorganismoak identifikatuz eta ezaugarriak adieraziz. 
EI2.1 Enologian aplikatzen diren analisi mikrobiologikoko teknikak ezagutzea. 
EI2.2 Ekipamenduak, materiala eta tresnak garbitzeko, desinfektatzeko eta/edo esterilizatzeko teknika hautatzea dauzkaten ezaugarrien 
arabera. 
EI2.3 Tresnak eta materialak egin beharreko zehaztapenen eta tekniken arabera aukeratzea. 
EI2.4 Ezarritako segurtasun-arauak aplikatzea laginak manipulatu bitartean. 
EI2.5 Muztioen, ardoen eta deribatuen legamiak eta bakterioak ezagutzea eta horien ezaugarriak adieraztea. 
EI2.6 Mikroorganismo bakoitzerako egokienak diren hazkuntza-baliabideak aukeratzea. 
EI2.7 Identifikazio eta/edo kontaketa mikrobiologikoa egiteko metodorik egokiena ezartzea. 
EI2.8 Kontrol mikrobiologikoko probak egitea mahatsa jasotzean eta ardoak nahiz deribatuak prestatu, kontserbatu eta bukatu bitartean. 
 

Edukiak: 
1. Laborategi mikrobiologikoaren antolaketa. 

- Laborategi mikrobiologikoaren ezaugarriak adieraztea eta haren antolamendua.  
• Araudia. 
• Laborategi mikrobiologikoaren ekipamendua. 
• Laborategi enologikoko higiene- eta segurtasun-neurriak. 

- Kontuan hartu behar diren ingurumen- eta prebentzio-neurriak. 
• Baliabideen erabilera eraginkorra ingurumenaren babesa bermatzeko. 
• Hondakinak, zaborrak eta isuriak desagerrarazteari buruzko araudia. 
• Sortutako hondakinen kudeaketa. 
• Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak. 

- Egindako analisiekin eta kontrolekin lotutako txostenak eta kalkuluak.  
2. Teknika mikroskopikoak. 

- Mikroskopio optikoa. 
• Deskribapena. 
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• Behaketa mikroskopikorako arauak. 
- Azterketa mikroskopikoaren teknikak. 

• Freskoan dagoela. 
• Kolorazioak. 

3. Hazkuntza-teknikak.  
- Oinarria. 
- Hazkuntza-baliabideak. 

• Isolatzeko baliabideak. 
• Aberasteko baliabideak. 
• Bestelako baliabideak. 

- Baliabideak, ontziak eta lanabesak esterilizatzea. 
• Zuzeneko beroa. 
• Bero lehorra. 
• Bero hezea. 
• Esterilizatzeko bestelako metodoak. 

- Material mikrobiarraren ereintzak. 
• Tutuan. 
• Petri-plakan. 

- Legamien isolamendua. 
• Legamia-espezie nagusiak.  
• Legamiak isolatzeko hazkuntza-baliabideak. 
• Kontatzeko eta isolatzeko teknika. 
• Espezieen hainbat proba diferentzial. 
• Entsegu mikrobiologikoak legamia-populazioa kontrolatzeko (hartzidura, tiraje-likorea, besteak beste). 

- Esne-bakterioen isolamendua. 
• Esne-bakterioen espezie nagusiak. 
• Esne-bakterioak hazteko baliabideak. 
• Homohartzidurazko eta heterohartzidurazko bakterioak. 

4. Kontrol mikrobiologikoa upategian. 
- Upategian aplika daitezkeen kontrol mikrobiologikoko probak. 

• Hartzidurak irauten duen bitartean. 
• Ardoa kontserbatu, iragazi eta botilatu bitartean. 

- Ardoaren ezaugarri organoleptikoak, fisikoak eta kimikoak egon daitezkeen alterazio mikrobiarrekin lotzea. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
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 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Enoteknia 
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