
Euskal Enplegu Zerbitzua  
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Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Arrantzako produktuak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Arrain-salmenta eta arrantza eta akuikulturako produktuen prestaketa Maila 2 
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A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0316_2 ARRAINAK EDO ITSASKIAK MERKATURATZEKO EDO INDUSTRIA-ERABILERARAKO 
EGOKITZEA, ELIKAGAIEN SEGURTASUNEKO ETA KALITATEKO ARAUEI JARRAIKIZ gaitasun-ataleko LB1, LB2, LB7 eta LB8 lanbide-
burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Arrantza-produktuen industriak erabiltzen dituen arrainen eta itsaskien egokitasuna zehazten duten ezaugarriak identifikatzea eta 
ebaluatzea. 

EI1.1 Arrainen eta itsaskien lehengaien espezifikazioei, araudiari eta eskatutako kalitateari buruzko dokumentazio teknikoa 
interpretatzea. 
EI1.2 Arrain-hazkuntzako espezieak bereiztea eta arrainen muskulu-ehunaren osaera ezagutzea. 
EI1.3 Arrainaren muskuluan gertatzen diren prozesu eta aldaketa biokimikoak identifikatzea eta ezaugarri organoleptikoen 
agerpenarekin lotzea. 
EI1.4 Lehengaiei aplikatu beharreko kategoriak eta sailkapen-parametroak ezagutzea eta izan ditzaketen industria-helburuekin lotzea. 
EI1.5 Lehengaiek izan ditzaketen akats nagusiak eta tolerantzia-mailak adieraztea. 
EI1.6 Lehengaiek eskatzen dituzten biltegiratzeko baldintzak, mota eta zainketak ondorioztatzea, baita aurre-manipulazioak ere, 
egoeraren eta ondoko industria-aprobetxamenduaren arabera. 
EI1.7 Industriakoa ez den erabilera izango duten moluskuak garbitzeko eragiketa identifikatzea. 
EI1.8 Arrainaren eta/edo itsaskien lehengaien hartzean eskatutako espezifikazioei buruzko informazioa ematen da: 

- Dagozkion neurketak, pisatzeak eta erregistroak egitea. 
- Lehengaietan anomaliak eta akatsak ezagutzea. 
- Itxuraren, kanpoko ezaugarrien eta proben emaitzen arabera balioestea. 
- Onartzen edo baztertzen ote diren jakinaraztea. 
- Erabilera eta xedea bereiztea. 
- Biltegiratzeko eskatutako baldintzak finkatzea. 
- Garbiketako eta hautaketako aurreko lanak egitea. 
- Moluskuak garbitzea. 

A2: Erabilitako lehengai osagarriak identifikatzea eta zehaztea, eta materia horien espezifikazioei buruzko dokumentazio teknikoa 
interpretatzea. 

EI2.1 Ezaugarriak zerrendatzea, multzokatzea eta adieraztea eta osagai osagarrien, ongailuen, gehigarrien eta elaborazio-prozesuetan 
esku hartzen duten bestelako osagarrien funtzioa eta jarduna aipatzea. 
EI2.2 Elaboratu beharreko produktuen motak eta ezaugarriak materia osagarrien hautaketa-irizpideekin lotzea. 
EI2.3 Lehengai osagarrien espezifikazioei, araudiari eta eskatutako kalitateari buruzko dokumentazio teknikoa interpretatzea. 
EI2.4 Produktu osagarriak identifikatzea izen komertzialaren, etiketaren eta/edo zuzeneko behaketaren arabera, kasuan kasu, eta 
elaborazio-prozesuarekin lotzea. 
EI2.5 Uraren eskakizunak bereiztea eta identifikatzea, kontserba-industrian izan ditzakeen erabileretarako. 

A3: Arrainak eta itsaskiak egokitzeko makinen, ekipamenduen eta instalazioen garbiketari dagokionez, eskakizunak identifikatzea eta 
eragiketak egitea. 

EI3.1 Garbiketaren kontzeptua eta mailak bereiztea. 
EI3.2 Arrantza-industriaren instalazio batean honako eragiketa hauek egitea garbiketa-maila optimoa (desinfekzioa, esterilizazioa, 
intsektu-garbiketa, arratoi-garbiketa) lortzeko: 

- Lortu beharreko helburuak eta mailak justifikatzea. 
- Erabili beharreko produktuak, tratamenduak eta eragiketak hautatzea. 
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- Kontrolatu beharreko parametroak finkatzea. 
- Behar diren ekipoak zerrendatzea. 
- Higienizazio-prozesuaren maiztasuna ezartzea. 

EI3.3 Instalazioak eta ekipamenduak garbitzeko erabilitako eragiketak, baldintzak eta baliabideak deskribatzea. 
EI3.4 Garbiketa-plan batean (desinfekzioa, esterilizazioa, intsektu-garbiketa, arratoi-garbiketa) lortu beharreko helburuak eta mailak 
ezagutzea. 

A4: Beharrezko higiene-neurriak aplikatzea arrantzako produktuen kalitate higieniko-sanitarioa bermatzeko. 
EI4.1 Arrainen eta itsaskien industrian higienearekin loturiko legeria ezagutzea. 
EI4.2 Produkzio-baliabideetako eta/edo lan-ohituretako higiene-gabeziak produktuen eta kontsumitzaileen segurtasunean eta 
osasungarritasunean dituen ondorioak ebaluatzea. 
EI4.3 Janaria manipulatzeko instalazioek eta ekipamenduek bete beharreko betekizun higieniko-sanitarioak identifikatzea.  
EI4.4 Higiene pertsonaleko neurriak zehaztea eta janarian edozein kontaminazio mota eragin dezaketen portaera edo jarrera guztiak 
ezagutzea. 
EI4.5 Janariak jasaten dituen alterazio nagusiak deskribatzea eta horien agente eragileak, jatorria eta transmititzeko eta ugaltzeko 
mekanismoak identifikatzea. 
EI4.6 Elikagai-jatorriko toxiinfekzio nagusiak eta osasunean dituzten ondorioak zerrendatzea, eta alterazioekin eta agente eragileekin 
lotzea. 
EI4.7 Janariarekiko intolerantzia eta alergia ohikoenak zerrendatzea eta arrainen eta itsaskien industriarekin lotzea. 
EI4.8 Janariaren kalitatearen eta segurtasunaren kontzeptuak aztertzea: arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiko autokontrol-
sistemak, trazabilitatea eta borondatezko kalitate-arauak. 

A5: Arrantza-produktuen industriaren jarduera dela medio ingurumenean izan daitezkeen arriskuak eta ondorioak aztertzea. 
EI5.1 Industriak ingurumenean dituen eragin-faktoreak identifikatzea. 
EI5.2 Sortutako hondakinen eta azpiproduktuen motak beren jatorriaren, egoeraren, birziklapenaren eta arazte-premiaren arabera 
sailkatzea. 
EI5.3 Sortutako hondakinek, kontaminatzaileek eta bestelako afekzioek ingurunean eta segurtasunean eragiten dituzten ondorioak 
ezagutzea. 
EI5.4 Ingurunea babesteko neurriek -derrigorrezkoek eta borondatezkoek- duten garrantzia justifikatzea. 
EI5.5 Jarduerei aplika dakiekeen ingurumen-araudia -kanpokoa eta barnekoa- identifikatzea. 
EI5.6 Azpiproduktuak eta hondakinak beren jatorriaren arabera banantzeko, biltegiratzeko eta desagerrarazteko neurriak aplikatzea. 

 
Edukiak: 
1. Arrainen eta itsaskien lehengaia. 

- Arrainak eta itsaskiak industrian eraldatzeko. 
- Arrantza-produktuen merkatua, produkzio-guneak. 
- Arrainen, itsaskien eta bestelako arrantza-produktuen sailkapena, ezaugarriak eta industria-aprobetxamendua. 
- Arrainen, krustazeoen eta moluskuen espezieak. Sailkapena. Identifikazioa eta ezagutzea. 
- Ezaugarri organoleptikoak. 
- Arrainen eta itsaskien anatomiaren, fisiologiaren eta histologiaren oinarriak. 

• Muskulu-ehuna: 
• Eraketa histologikoa. 
• Osaera kimikoa: koipea, proteina eta lipidoak. 
• Arrainaren aldaketa biokimikoak eta mikrobiarrak harrapatu ostean. 
• Jateko bestelako ehunak. 
• Produktu freskoaren eta izoztuaren egokitzapena, garraioa eta kontserbazioa. 
• Kalitatearen balioespena eta hautaketa. Kontrol-orriak. 
• Akuikultura. 
• Arrantza-teknikak. 

2. Lehengai osagarriak. 
- Ura, ezaugarriak eta kualitateak. 
- Askotariko osagaiak: gatza, azukrea, ozpina, olioa, espeziak eta ongailuak, bestelako produktuak. 
- Gehigarri naturalak eta sintetikoak: kontserbagarriak, koloratzaileak, zapore-emaileak, indartzaileak, egonkortzaileak, 

gogortzaileak eta pH-zuzentzaileak. Jarduna eta erabilera. 
- Espeziak eta ongailuak. 
- Lehengai osagarrien eta gehigarrien manipulazioa eta kontserbazioa. 
- Materia osagarrien eta gehigarrien erregelamentazio tekniko-sanitarioa. 

3. Baldintza tekniko-sanitarioak arrainak eta itsaskiak egokitzeko aretoetan, makinetan eta lanabesetan aplikatzea. 
- Ekipo eta instalazioen higiene-baldintza orokorrak. 
- Arrantza-industriako higieneari buruzko arauak eta neurriak. 

 2



Euskal Enplegu Zerbitzua  

- Janariaren manipulazioa. 
- Indarrean dagoen araudia. 
- Higieneari buruzko arauak eta neurriak. 
- Sektoreari aplika dakiokeen araudia. 
- Janariaren alterazioa eta kontaminazioa manipulatzaileen ohitura desegokien ondorioz. 

• Higiene pertsonaleko neurriak. 
• Ohitura, keinu edo jardunbide desegokiak janariaren manipulaziorako. 
• Manipulatzailea ebakiekiko, erredurekiko eta zauriekiko babesteko baliabideak. 
• Nahitaez deklaratu beharreko gaixotasunak. Prebentzio-neurriak. 
•  Lan-jantziak. Garbiketa-eskakizunak. 

- Ekipo eta instalazioen higiene-baldintza orokorrak. 
- Azaleren, hormen, sabaien, zoruen, aireztapenaren, estrakzioaren, argiztapenaren eta higiene-zerbitzuen ezaugarriak. 
- Hondakinak husteko eta ebakuatzeko sistemak. 
- Kanpoaldearekiko kontaktu-eremuak, isolamendu-elementuak, ebakuazio-gailuak. 
- Materialak eta ekipamenduen eraikuntza higienikoa. 
- Higienea: Garbiketa eta desinfekzioa. Kontzeptuak. Garbiketa- eta desinfektatze-mailak. Garbiketako eta desinfekzioko sistemak, 

ekipamenduak eta produktuak. Ezaugarriak, faseak eta eragiketa-sekuentziak. Kontrol-parametroak. 
- Desinfekzioko, arratoi-garbiketako eta intsektu-garbiketako tratamenduak. Ezaugarriak. Erabiltzen diren produktuak eta erabilera-

baldintzak. 
- Lehengaiak egokitzeko 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. 
- Garbiketako eta desinfekzioko edo arratoi-garbiketa eta intsektu-garbiketa egiteko produktuen manipulazioarekin lotutako arrisku 

sanitarioak. 
- Higieneari buruzko jardunbide egokien gidak. 

4. Arrantza-produktuen alterazioak. 
- Agente eragileak, transmisio- eta infestazio-mekanismoak. 
- Eragiten dituzten eraldaketak eta alterazioak. 
- Osasunerako arriskuak 
- Janariaren mikrobiologia 
- Mikroorganismoak: sailkapena eta efektuak. 
- Bakterioak, eta arrantza-industrian duten eragina eta aplikazioa. 
- Legamiak, eta arrantza-industrian duten eragina eta aplikazioa. 
- Lizunak, eta arrantza-industrian duten eragina eta aplikazioa. 
- Birusa. 

5. Arrainen eta itsaskien manipulazioko jardunbide egokiak aplikatzea. 
- Janarien manipulazioaren inguruko araudi orokorra. 
- Janariaren alterazioa eta kontaminazioa manipulazio-jardunbide desegokien ondorioz. 

• Alterazioaren eta kontaminazioaren kontzeptua. 
• Kontaminazio-motak. 
• Agente eragile nagusiak. 
• Transmisio-mekanismoak. 
• Kutsadura gurutzatua. 

- Manipulazio-jardunbide desegokiekin lotutako arrisku sanitarioak: Janariagatiko infekzioak, intoxikazioak eta toxiinfekzioak. 
- Janariak kontserbatzeko metodoak. 
- Elikagai-intolerantzia- eta -alergiak. Ezaugarriak. Alergenoak desagerrarazteko prozedurak. Inplikazioak. 
- Janari-alerten kasuan jarduteko prozedurak. 

6. Arrantza-industriaren ingurune-eragina. 
- Ingurune-legeria arrantzaren deribatuen industrian. 
- Baliabideen kontsumoa murrizteko metodologiak. Energia-aurrezpena eta -alternatibak. 
- Arrantzaren deribatuen produkzioan sortutako hondakinak eta horien ingurune-ondorioak deskribatzea. Hondakin-motak: 

• Atmosferarako emisioak. 
• Likido-isurketak. 
• Hondakin solidoak eta ontziak. 

- Hondakinak biltzeko, sailkatzeko eta desagerrarazteko edo botatzeko teknikak. 
- 3 arauen kontzeptua: murrizketa, berrerabilera eta birziklapena. Ingurumenean duten eragina. 
- Janarien produkzio-prozesuetako ingurune-kontrolerako parametroak. 
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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: Arrain-salmenta eta arrantza eta akuikulturako produktuen prestaketa 
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