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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA JANARIEN MANIPULAZIOA, HILTEGIETAKO INGURUNE-

SEGURTASUNA ETA -BABESA Berariazkoa 
Kodea  UF0695 
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 Animalien prestaketa Iraupena 

80 
 

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 LB2, LB7, LB8, LB9, LB10 eta LB11 lanbide-
burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Produkzio-baliabideen higiene-gabeziak, horien hondamen-egoerak edo -mailak, eta lan-ohiturek produktuen eta kontsumitzaileen 
segurtasunean eta osasungarritasunean dituzten ondorioak ebaluatzea. 

EI1.1 Janari-manipulatzaileek jarraitu beharreko higiene-ohiturak eta -jarrerak deskribatzea. 
EI1.2 Higiene-gabeziako egoerak bereiztea, eta hiltegietako eta zerikusia duten bestelako establezimenduetako langileen eta 
instalazioen ikuskapenean jarraitu beharreko jarraibideak ezagutzea. 
EI1.3 Elikagaien eraldaketen jatorria eta agente eragileak eta horien transmisio- eta ugalketa-mekanismoak identifikatzea. 
EI1.4 Elaborazioan edo manipulazioan janariek izandako alterazio nagusiak deskribatzea, produktuan duten eragina balioestea, eta 
kausa eragileak ondorioztatzea. 
EI1.5 Elikagai-jatorriko intoxikazio edo toxiinfekzio nagusiak eta osasunean dituzten ondorioak zerrendatzea, eta alterazioekin eta 
agente eragileekin lotzea. 

A2: Hiltegiko arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-plana eta lotutako erregistroak ezagutzea: 
EI2.1 Hiltegiko instalazioen garbiketa-metodoak deskribatzea. 
EI2.2 Puntu kritikoen kontrolean eta detekzioan erabilitako metodologia maneiatzea, kutsadurak saihesteko. Horretarako: 

- Izan daitezkeen arriskuak eta hartu beharreko prebentzio-neurriak ezagutzea. 
- Prozesua kontrolpean dagoen ala ez jakiteko aukera ematen duen egiaztapen-sisteman parte hartzea. 
- Beharrezko ekintza zuzentzaileen ezarpenean esku hartzea. 
- Erregistro guztiak betetzea. 

A3: Haragi-industriaren jarduerak dituen arriskuak eta ingurumenaren gaineko ondorioak aztertzea. 
EI3.1 Haragi-industriak ingurumenean duen eraginaren faktoreak identifikatzea. 
EI3.2 Sortutako hondakin-motak sailkatzea beren jatorriaren, arriskugarritasunaren, egoeraren eta birziklatzearen arabera, eta 
ingurumenaren gaineko eraginaren faktoreak eta arazketa-premia identifikatzea. 
EI3.3 Haragi-industriak sortutako hondakinen, kutsatzaileen eta bestelako afekzioen ingurune-ondorioak ezagutzea. 
EI3.4 Jarduera desberdinetan aplikatu beharreko ingurumen-araudia (kanpokoa eta barrukoa) identifikatzea. 
EI3.5 Ingurune-jardunbide egokiak eta desegokiak bereiztea. 

A4: Segurtasunerako arrisku-egoerak eta -faktoreak eta haragi-industrian aplikatu beharreko prebentzio- eta babes-neurriak aztertzea. 
EI4.1 Haragi-industriako arrisku-faktore eta -egoera ohikoenak identifikatzea, eta horien ondorioak ondorioztatzea. 
EI4.2 Honako gai hauen inguruko segurtasun-planen eta araudiaren alderdi esanguratsuenak interpretatzea: langilearen eta enpresaren 
eskubideak eta betebeharrak, funtzioen eta arduren banaketa, prebentziozko neurriak, seinaleztapenak, lanpostu bakoitzeko arau 
espezifikoak, istripu- edo larrialdi-kasuetarako jarduna. 
EI4.3 Haragi-industrian erabilitako ekipamenduen segurtasun-baldintza eta -gailu orokorrak deskribatzea. 
EI4.4 Seinaleztapen- eta segurtasun-gailu orokorrak eta norbera babesteko ekipamenduak ezagutzea. 
EI4.5 Produktuen toxikotasunari edo arriskugarritasunari buruzko informazioa manipulatzean hartu beharreko babes-neurriekin lotzea. 
EI4.6 Larrialdietan (suteak, lurrun-ihesa eta produktu kimikoen ihesa) jarduteko prozedurak eta horien kontrolerako erabilitako 
baliabideak azaltzea, baita istripuetan jarduteko prozedurak, oinarrizko teknika sanitarioak eta lehen laguntzak ere.  

A5: Hilketarako eta prestaketarako behar diren ekipamenduen eta erreminten erabiltzaile-mailako mantentze-lanak ezagutzea. 
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EI5.1 Ekipamenduak eta erremintak erabiltzeko argibideen eta prozeduren eskuliburuak deskribatzea, produkzioa bermatze aldera. 
EI5.2 Lan-eremuko eta prestaketa-lineako higiene-gabezia elikagaien segurtasunarekin lotzea. 
EI5.3 Lan-ekipamenduak eta -erremintak identifikatzea, eskakizun espezifikoen eta lan-erritmoaren arabera. 
EI5.4 Ekipamenduak eta erremintak prestatzeko jarraibideak deskribatzea, baita horien antolaketa ere. 

 
Edukiak 
1. Elikagaien industriako higieneari buruzko arauak eta neurriak: 

- Hiltegietan aplikatu beharreko araudi higienikoa eta sanitarioa. 
- Elikagaien higienea. Manipulazio-jardunbide egokiak. Higiene pertsonaleko neurriak. 
- Ekipo eta instalazioen higiene-baldintza orokorrak. Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisia 
- Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-plana. 
- Izurriak kontrolatzeko metodoak: arratoi-garbiketa eta intsektu-garbiketa. 

2. Instalazioen eta ekipamenduen garbiketa: 
- Garbitasunaren kontzeptua eta mailak. 
- Garbiketako, desinfekzioko, esterilizazioko, intsektu-garbiketako eta arratoi-garbiketako prozesuak eta produktuak. 
- Garbiketa-sistemak eta -ekipoak. 
- Eremuak edo ekipoak isolatzeko eta seinaleztatzeko teknikak. 

3. Elikagaien industriaren ingurune-eragina eta ingurune-babeserako neurriak:  
- Inpaktu-agenteak eta -faktoreak. 
- Sortutako hondakin-motak. 
- Ingurune-babesari dagokionez hiltegietan aplikatu beharreko araudia. 
- Energia-aurrezpena eta -alternatibak.  
- Hondakin solidoak eta ontziak. 
- Atmosferarako emisioak. 
- Likido-isurketak. 
- Beste prebentzio- edo babes-teknika batzuk. Ingurune-jardunbide egokiak. 

4. Elikagaien industriako segurtasuna hiltegietan:  
- Hiltegietan aplikatu beharreko laneko araudia. 
- Segurtasun-planak. 
- Seinaleztapen- eta segurtasun-gailuak eta norbera babesteko ekipamenduak. 
- Arrisku-egoerak eta -faktoreak eta araudia. 
- Prebentzio- eta babes-neurriak. 
- Larrialdi- eta istripu-egoerak. 

5. Ekipamenduen eta erreminten erabiltzaile-mailako mantentze-lanak:  
- Ekipamenduen eta erreminten erabilera-prozeduren eta -argibideen eskuliburuak. 
- Elikagaien higienea. Elikagaien segurtasuna. 
- Lan-ekipamenduen eta -erreminten prestaketa eta antolaketa. 

 
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: Animalien hilketa, prestaketa eta zatiketa. 
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