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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA ANIMALIEN PRESTAKETA 
Baldintzatua 

Kodea  UF0694 
Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harakintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Animalien hilketa, prestaketa eta zatiketa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Animalien hilketa eta prestaketa Iraupena 180 

Animalien hilketa 60 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Janarien manipulazioa, hiltegietako ingurune-segurtasuna eta -

babesa 
Iraupena 

40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0031_2: ANIMALIAK ETA KANALAK BALIOETSI, HIL ETA PRESTATZEKO ERAGIKETAK ETA 
TRAZABILITATEAREN APLIKAZIOA ETA JARRAIPENA EGITEA gaitasun-ataleko LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Gizentzeko animalien, hegaztien eta ehizako animalien prestaketa-eragiketak zehaztea. 

EI1.1 Espezieen prestaketa-lineak osatzen dituzten eragiketen sekuentziak konparatzea. 
EI1.2 Honako eragiketa hauen kontrolerako parametroak, gauzatzeko baldintzak eta teknikak identifikatzea eta justifikatzea: 

- Galdarraztatzea, depilatzea. 
- Erreskaldatzea. 
- Larrutzea, ile-mozketa, lumatzea. 
- Erraiak kentzea. 
- Kanalaren zatikatzea espezie bakoitzean, beharrezko ekipamenduekin lotuta. 

EI1.3 Aurreko eragiketak gaizki egiteak animaliengan, prozesuan eta haragian dituen ondorioak balioestea, eta kasu bakoitzean hartu 
beharreko neurri zuzentzaileak adieraztea. 
EI1.4 Prestaketan erabilitako ekipamenduen osaera, funtzionamendua eta erabilgarritasunak deskribatzea, baita behar dituzten 
erabiltzaile-mailako garbiketa-, prestaketa- eta mantentze-eragiketak eta erabiltzeko segurtasun-neurriak ere. 
EI1.5 Prestaketa-eragiketen anomaliak eta arrisku mikrobiologikoak ezagutzea, bereziki erraiak kentzean, eta babes-neurriak 
ondorioztatzea. 
EI1.6 Espezie desberdinen hondakinak eta horiek egokitzeko teknikak eta baldintzak ezagutzea. 
EI1.7 Ikuskapen-jardunen eta -erabakien ondorioak balioestea, eta egoera bakoitzean erabilitako zigiluak, markak eta dokumentazioa 
ezagutzea. 
EI1.8 Organoak eta erraiak albaitariaren azterketarako prestatzean jarduteko protokoloak ezagutzea. 
EI1.9 AMEen (arrisku-material espezifikoak) kudeaketaren jardun-protokoloa ezagutzea. 
EI1.10 Azpiproduktuak eta hondakinak beren jatorriaren arabera banantzeko, biltegiratzeko eta desagerrarazteko neurriak aplikatzea. 
EI1.11 Trazabilitatearen mantentze-lanetan esku hartzea. 

A2: Kanalak sailkatzeko irizpide teknikoak eta merkataritza-irizpideak identifikatzea. 
EI2.1 Gizentzeko animalien, hegazti eta untxien eta ehizako animalien espezieetako kanalak definitzea. 
EI2.2 Animalia-espezie desberdinei aplikatu beharreko kanalen sailkapenerako erregelamentazio teknikoa eta merkataritza-
erregelamentazioa interpretatzea. 
EI2.3 Espezie desberdinetako kanalen sailkapen-faktoreak zerrendatzea, balioestea eta aplikatzea. 
EI2.4 Faktore desberdinen pisatze- eta neurketa-teknikak identifikatzea eta horretarako erabilitako aparatu homologatuekin lotzea. 
EI2.5 Neurketan erabilitako aparatuen osaera eta erabilgarritasunak deskribatzea, eta kanalen sailkapenerako erabilitako ekipamenduen 
erabiltzaile-mailako egiaztapen-/kalibrazio- eta mantentze-metodoa eta -egoera ezagutzea.  
EI2.6 Kanalen sailkapen-sistemak interpretatzea. 
EI2.7 Marka- edo zigilu-motak eta horiek aplikatzeko teknikak ezagutzea, eta horien edukia kanalaren ezaugarriekin lotzea. 
EI2.8 Kanalen trazabilitate-metodoak ezagutzea. 
EI2.9 Kanalen sailkapenean esku hartzea eta: 

- Kanalaren osaera araututako estandarrarekin konparatzea. 
- Kanalaren motaren eta egoeraren arabera balioetsi beharreko parametroak bereiztea eta tresna egokiak hautatzea. 
- Sailkapen-parametroen neurketa, balioztatzea eta pisatzea egitea, dagokion aparatuak behar bezala prestatuz eta maneiatuz. 
- Kanalari dagokion klasea eta taldea esleitzea. 
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- Marka edo zigilua bere informazio osoarekin hautatzea eta aplikatzea. 
A3: Hotz-tratamendu industrialetan baldintza teknikoak eta sanitarioak kanal- edo pieza-mota bakoitzarekin lotzea, haragiaren heltzea eta 
kontserbazioa ahalbidetzeko. 

EI3.1 Hotz industrialaren kontzeptua ezagutzea 
EI3.2 Tenperaturari, hezetasunari, denborari eta aireztapenari lotutako tresnen eta sistemen kontrol-metodoak identifikatzea. 
EI3.3 Hozte- eta izozte-instalazioek behar dituzten ganberak, ekipamenduak eta baldintzak ezagutzea. 
EI3.4 Kanalen karga eta egokitzapena zehaztea ganberetan. 
EI3.5 Hoztutako eta izoztutako haragiek izan ditzaketen alterazioak identifikatzea 
EI3.6 Garbiketa- eta desinfekzio-lanak egitea beharrezko segurtasun-neurriak aplikatuz. 

 
Edukiak 
1. Animalien prestaketa 

- Gizentzeko animalien, hegaztien eta untxien prestaketan aplikatu beharreko araudia. 
- Prestaketaren kontzeptua. 
- Espezie bakoitzerako bildutako eragiketen sekuentzia. 
- Azala, ileak edo lumak kentzea, espezieen arabera. 
- Lan-metodoak, makinak eta ekipamendua. 
- Animalia-espezie bakoitzean prestaketa gaizki egiteak dituen ondorioak. 
- Erraiak kentzea: ekipamenduak, erremintak eta metodoak. 
- Kanalaren kutsadura. 
- Hondakinaren kontzeptua: 

• Jateko hondakinak. 
• Animalia-espezie bakoitzaren hondakinak ezagutzea. 
• Hondakinak banantzea. 
• Hondakinak egokitzeko teknikak eta baldintzak. 

- Kanalaren zatikatzea. 
• Kanalak eta kanal-erdiak. 
• Laurdenak. 

- Prestaketan, zigiluak, markak eta dokumentazioa ezagutzea. 
- Albaitariaren azterketan aplikatu beharreko oinarrizko araudia. 
- Prestaketako ekipamenduen eta erreminten erabiltzaile-mailako mantentze-lanak. 
- Ekipamenduen, erreminten eta langileen garbiketa eta desinfekzioa. 
- AMEen kontzeptua (arrisku-material espezifikoak) eta horien kudeaketa. 
- Beste hondakin batzuen banantzea eta desagerraraztea. 
- Segurtasuna prestaketarako ekipamenduen erabileran. 
- Trazabilitatea prestaketan. 
- Manipulazio-jardunbide egokiak. 
- Giza kontsumorako ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuen kontzeptua eta kudeaketa. 

2. Kanalen merkataritza-sailkapena 
- Gizentzeko animalien, hegaztien eta untxien espezieetako kanalei aplikatu beharreko erregelamentazio tekniko-sanitarioa. 
- Kanala: Espezie desberdinen kontzeptua eta osaera. 
- Espezie desberdinetako kanalei aplikatu beharreko erregelamentazio teknikoa eta merkataritzakoa. 
- Kanalak sailkatzeko sistemak. 
- Neurketa-ekipoak: definizioa eta funtzionamendua.  
- Neurtzeko ekipamenduen kalibrazioa eta egiaztapena. 
- Neurtzeko ekipamenduen erabiltzaile-mailako mantentze-lanak. 
- Kanalen identifikazioa eta markaketa. 
- Trazabilitatea: goranzkoa eta beheranzkoa. 
- EEko araudiak. 

3. Tratamendua hotz industrialarekin 
- Hotz industrialaren kontzeptua  
- Tenperatura, hezetasuna, denbora eta airearen abiadura hotz-ganberetan.  
- Izozte- eta hozte-sistemak.  
- Hoztutako eta izoztutako haragien alterazioak. 
- Izozte- eta hozte-sistemak. 
- Ganberen karga eta egokitzapena.  
- Garbiketa-, desinfekzio- eta babes-jardunbide egokiak. EEEko Araudiak. 

 

 2



Euskal Enplegu Zerbitzua  

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 
 
UF0693 gainditua izan behar du: Animalien hilketa. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Animalien hilketa, prestaketa eta zatiketa. 
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