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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-ATALA ARRAINEN ETA ITSASKIEN EGOKITZAPENA 
Baldintzatua 

Kodea  UF1223 
Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Arrantzako produktuak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Arrain-salmenta eta arrantza eta akuikulturako produktuen prestaketa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Arrainen egokitzapena eta teknologia Iraupena 130 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Arrainen teknologia Iraupena 60 

 
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 LB3, LB4, LB5 eta LB6 LB8 
lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Arrainak garbitzeko eta egokitzeko aurre-tratamenduak egitea teknika eta ekipamendu espezifikoak erabilita. 

EI1.1 Arrainen eta itsaskien aurre-tratamenduen fasean erabiltzen diren ekipamenduak zerrendatzea eta deskribatzea. 
EI1.2 Arrainen aurretiazko tratamenduak zerrendatzea eta deskribatzea, honako prozesu hauek egitean:  

- Aurreantxoatzea.  
- Eskabetxatzea.  
- Ketzea. 

EI1.3 Honako prozesu hauek egitea: 
- Burua kentzea. 
- Erraiak kentzea. 
- Garbitzea.  
- Hezurrak kentzea. 
- Xerratzea.  
- Eskuz edo makina espezifikoekin zatikatzea. 
- Aurregosketa, xukatzeak, lehortzea, hoztea. 
- Buruen, erraien eta bestelako hondarren ebakuazioa. 

EI1.4 Kuskubiko moluskuetan bizarrak eta maskorrak kentzea, garbitzea eta hautatzea. 
EI1.5 Arrainetan aurre-eragiketak egitea gatza sartzea ahalbidetzeko, gazitze-prozesuan. 

A2: Produktu konposatuak dosifikatzeko, nahasteko eta, hala badagokio, oratzeko prozesuak egitea formulazioaren arabera, eta eskatutako 
kalitatea lortzea, higiene- eta segurtasun-baldintzetan. 

EI2.1 Arrainen ore eta pasta finak, saltsak eta gatzunak egiteko formulak interpretatzea, osagaiak, osagai horiek gehitzeko behar den 
egoera, helburua eta dosifikazio-marjinak ezagutuz. 
EI2.2 Dosifikatzeko eskuzko sistemak eta sistema automatikoak ez ezik, balantza-motak eta horiekin lotutako ekipamenduak ere 
identifikatzea. 
EI2.3 Nahasketa-motak (oreak, emultsioak, gelak) bereiztea eta horien ezaugarriak eta portaera azaltzea. 
EI2.4 Elaborazioan nahasteko, oratzeko, emultsionatzeko eta gelifikatzeko erabiltzen diren metodoak deskribatzea, produktu-mota 
desberdinekin lotuz, eta adieraziz, kasu bakoitzean, beharrezkoak diren ekipamenduak eta eragiketa-baldintzak. 
EI2.5 Arrantza-produktuak moldekatzeko teknikak deskribatzea: 

- Elaboraziorako molde egokiak hautatzea eta prestatzea. 
- Parametroak hautatzea eta esleitzea, eta galkatzeko edo moldekatzeko makinekin trebetasunez jardutea. 
- Itxiera zuzen egitea. 

EI2.6 Saltsak, oreak edo pasta finak egiteko prozesua behar bezala definituta eta ezaugarriak zehaztuta egonik: 
- Beharrezkoa den osagai-kantitatea kalkulatzea. 
- Kantitate horiek pisatzea eta onartutako tolerantzia-marjinekin dosifikatzea, balantzak maneiatuz edo dosifikazio-

ekipamenduekin jardunez. 
- Osagai bakoitzaren aurkezpena eta tamaina egiaztatzea. 
- Parametroak hautatzea eta esleitzea, eta dosifikatzeko eta nahasteko makinekin trebetasunez jardutea. 
- Produktuak manipulatzean eta ekipamenduak maneiatzean higieneari eta segurtasunari buruzko neurri espezifikoak aplikatzea. 
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- Hasitako nahasketaren ezaugarriak (homogeneotasuna, fluidotasuna/biskositatea, plastikotasuna) bere espezifikazioekin 
alderatzea, eta nahasketaren dosifikazioan edo baldintzetan egin beharreko doikuntzak ondorioztatzea. 

A3: Arrainen eta itsaskien egoste-prozesua deskribatzea, eskatutako kalitatea lortuz. 
EI3.1 Arrainak eta itsaskiak lurrunarekin edo gatzunetan egosteko erabilitako prozedurak eta ezarritako denborak adieraztea, 
tamainaren arabera. 
EI3.2 Arrainak hozteko baldintzak eta teknikak deskribatzea eta honako hauek egiaztatzea: trinkotasuna, garbitasuna eta hezurrak 
bereizi diren. 
EI3.3 Egosketa-tratamenduan arrainek izan dituzten aldaketak identifikatzea. 
EI3.4 Zati jangarriak hautatzea eta ezaugarrien arabera sailkatzea: mendrezka, bizkarra, mamiak. 

A4: Arrainak eta itsaskiak egokitzeko makinen eta ekipamenduen eskakizunak identifikatzea eta horien prestakuntzako eta lehen mailako 
mantentze-eragiketak egitea. 

EI4.1 Lehengaiak egokitzeko erabiltzen diren makinen eta ekipamenduen eta horien erregulazioko eta kontroleko gailuen atalak eta 
funtsezko osagaiak, funtzionamendua eta aplikazioak azaltzea. 
EI4.2 Makinak eta ekipamenduak eskuzko prozeduren eta/edo prozedura automatikoen bitartez garbitzea eta elaborazioan eskatutako 
mailak lortzea. 
EI4.3 Elaborazioak egiteko behar diren ekipamenduen elementuak (hortzak, baheak, aho-muturrak, moldeak eta abar) aldatzea eta 
lineak egokitzea. 
EI4.4 Oinarrizko elaborazio-ekipamenduen mantentze-lanei eta erabilerari buruzko argibideetan oinarrituta: 

- Seinaleztapeneko, kontroleko, erregulazioko, elikadurako, babeserako eta lanaldiaren hasierako bestelako elementuen 
funtzionamendua egiaztatzea. 

- Ekipamenduak eta lineak abiatzea eta gelditzea. 
- Lehen mailako mantentze-eragiketak identifikatzea. 
- Koipeztatzeak egitea, mailak betetzea eta ohiko ordezkapenak nahiz aldaketak egitea 

EI4.5 Makinen eta ekipamenduen ohiko erabileran sortzen diren anomalia ohikoenak azaltzea. 
A5: Segurtasun pertsonalari dagokionez, arrisku-faktoreak eta -egoerak ez ezik, arrantza-industrian aplikatu beharreko prebentzio- eta 
babes-neurriak ere aztertzea. 

EI5.1 Industrian arrisku-faktore eta -egoera ohikoenak identifikatzea eta horien ondorioak eta prebentzio- nahiz babes-neurriak 
ondorioztatzea 
EI5.2 Honako gai hauen inguruko segurtasun-planen eta araudiaren alderdi esanguratsuenak interpretatzea:  

- Langilearen eta enpresaren eskubideak eta betebeharrak. 
- Funtzioen eta erantzukizunen banaketa.  
- Prebentzio-neurriak, seinaleak.  
- Postu bakoitzerako arau espezifikoak.  
- Istripu- eta larrialdi-kasuetako jarduna. 

EI5.3 Arriskuko edo larrialdiko eremuen edo egoeren inguruan ohartarazteko seinaleen helburua, ezaugarriak eta sinbologia ezagutzea. 
EI5.4 Norbera babesteko arropa eta elementuei dagokienez, propietateak zerrendatzea eta horiek erabiltzeko modua azaltzea. 
EI5.5 Erabiltzen diren ekipamenduen segurtasun-baldintza eta -gailu orokorrak deskribatzea 

 
Edukiak: 
1. Prestatzeko eta gehitzeko ekipamenduak, prest jartzea, maneiua eta lehen mailako mantentze-lanak. 

- Makina eta ekipamendu espezifikoak, prest jartzea eta maneiua: hautaketa-uhalak, gatzunak eta egosteko, galdarraztatzeko, 
burua kentzeko, ezkatatzeko, erraiak kentzeko eta xerratzeko makinak. Gazitzeko eta gezatzeko unitateak. 

- Gazitze-ontziak. Ontziak, bainuak. Injektoreak. Gezatzeko eta arrabotatzeko makinak. 
- Lehen mailako mantentze-lanak. 

2. Arrainen prestaketako oinarrizko eragiketak. 
- Arrainen eta itsaskien hautaketa. Irizpideak. Neurria, itxura fisikoa, freskotasun-egoera eta abar. 
- Arrainaren deskonposizioa. Aldaketak kolorean, zaporean eta trinkotasunean. 
- Arrainen eta itsaskien higieneari eta manipulazioari buruzko legeria. 
- Moluskuen garbiketa. 
- Aurre-hautaketa, freskotasun-maila, espezieen tamaina. 
- Hautaketa, kategorizazioa, garbiketa, burua kentzea, ezkatatzea, erraiak kentzea, larrutzea, hezurrak kentzea, kanpoko eta 

barneko atalak bereiztea, xerratzea, zatikatzea, txikitzea, moldekatzea, egostea. 
3. Prestakin freskoen elaborazio-eragiketak. 

- Honako hauek egiteko teknikak: saltsak. 
- Ore eta pasta finak, pateak. 
- Formulazioa eta prestaketa, eta osagaien funtzioa. 
- Gehitzea, nahastea, oratzea, emultsionatzea. 
- Desaireztatzea, kontzentrazioa. 
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- Ekipamendu espezifikoak, prest jartzea eta maneiua. 
- Balantzak, dosifikagailuak. 
- Nahasgailuak, oragailuak. 
- Errota koloidalak. 
- Kontzentragailuak, desaireztagailuak, huts-kanpaiak. 

4. Prestatzeko eta gehitzeko ekipamenduak, prest jartzea, maneiua eta lehen mailako mantentze-lanak. 
- Makina eta ekipamendu espezifikoak, prest jartzea eta maneiua: hautaketa-uhalak, gatzunak eta egosteko, galdarraztatzeko, 

burua kentzeko, ezkatatzeko, erraiak kentzeko eta xerratzeko makinak. Gazitzeko eta gezatzeko unitateak. 
- Gazitze-ontziak. Ontziak, bainuak. Injektoreak. Gezatzeko eta arrabotatzeko makinak. 
- Lehen mailako mantentze-lanak. 

5. Segurtasuna arrainen eta itsaskien eraldaketa-industrian. 
- Arrisku-egoerak eta -faktoreak eta araudia. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Sektoreari aplika dakiokeen araudia. 
- Lanbide-arriskuen ebaluazioa: 

• Lan- eta osasun-baldintzak. 
• Osasunerako kalteak: Lan-istripua eta lanbide-gaixotasuna. 
• Okintzako eta opilgintzako industriaren arrisku espezifikoak. 

- Prebentzio- eta babes-neurriak. 
- Langileen eskubideak eta betebeharrak laneko arriskuen prebentzioaren alorrean. 
- Prebentzio-plana. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 

 
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 
 
UF1222 gainditua izan behar du: Arrainen teknologia 
 
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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